
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

Gérson Levi da Silva-Méndes 

 

 

 

 

 

 

CAÇADORES-COLETORES NA SERRA DE PARANAPIACABA 

DURANTE A TRANSIÇÃO DO HOLOCENO MÉDIO PARA O TARDIO 

(5920-1000 anos AP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2007 



 II

Gérson Levi da Silva-Méndes 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÇADORES-COLETORES NA SERRA DE PARANAPIACABA 

DURANTE A TRANSIÇÃO DO HOLOCENO MÉDIO PARA O TARDIO 

(5920-1000 anos AP) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo, para obtenção do título 

de Mestre em Arqueologia. 

 

Área de concentração: Arqueologia sul-americana 

Orientador: Prof. Dr. Paulo A. D. De Blasis 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2007 



 III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para István Jancsó, Thomas Dillehay e Erika Robrahn-

González, pelos ensinamentos que os livros por si mesmos 

não disponibilizam para se tornar um homem íntegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et per mi madrecilla Luy Michelle et mi hermancilla 

Geórgia, de’quels per sus zachut et kavanah, al-Jama se 

cobrió de guirnaldas de rosas nel’oscura et angosta via en 

que he caminado. Quel’no sea plus n’oscuritá. Sea una 

arból comme tiferet per les bibilicos et geburah per quels 

nel’ma’aseh merkabah. 



 IV

 

Agradecimentos 

 

Essa dissertação contou com a preciosa ajuda de poucos e importantes amigos e de 

alguns colegas que me acompanharam integral ou parcialmente durante essa breve 

jornada de três anos de estudos. Agradeço, inicialmente, aos amigos que fiz em meu 

trajeto pelas longas horas do sul chileno entre um vale mapuche distante e a 

Universidade Austral de Chile, em Valdívia: ao Professor PhD. Thomas Dalton 

Dillehay (Vanderbilt University), quem me convidou para formar parte de sua equipe no 

Projeto Etnoarqueológico de Purén-Lúmaco desde 2004 e me ofereceu uma vaga sob 

sua orientação para os estudos de PhD em Vanderbilt; a Victor Raul Ortiz Contreras e 

família, com quem compartilho teorias e uma amizade profunda. De Isla Teja até o Alto 

Xingu e Roraima foram muitas as oportunidades de estreitar as relações entre a 

Antropologia Social e a Arqueologia. Agradeço, também, a amizade do arqueólogo 

chileno José Saavedra “Pepe” (Temuco, Chile) e do etnólogo Prof. Dr. Alejandro 

Saavedra (UAC, Valdívia) por ter permitido assistir suas aulas de Etnografia Mapuche, 

assim como de ter discutido comigo, nos cafés valdivianos, pontos de interface entre a 

Etnografia andina e a Arqueologia sul-americana. 

 

No Brasil estive em trânsito durante esses anos entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Pará, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte, Roraima, Pernambuco, Ceará, Tocantins, 

Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Em todos esses 

lugares realizei minha formação teórica e de campo, com apoio de muitos professores e 

amigos: o arqueólogo Prof. Ms. Henri Luydy Avraham Fernandes (MAE-UFBA); o 

pedólogo Prof. Dr. Attila Wolinski Miklós (FFLCH-USP); o historiador e sempre 

orientador Prof. Dr. István Jancsó (IEB-USP); o arqueólogo Prof. Dr. Andrés Zarankyn 

(NEE-Unicamp e UFMG); o arqueólogo Prof. Dr. Pedro Paulo Funari (NEE-Unicamp); 

o lingüista Christopher Ball (University of Chicago); o ecólogo Prof. Dr. Juarez Pezzutti 

(NAEA-UFPA); a arqueóloga Profa. Dra. Denise Gomes (MN-UFRJ); o palinólogo 

Prof. Dr. Walter Marescchi Bissa (MAE-USP) e a arqueóloga Profa. Dra. Márcia 

Angelina Alves (MAE-USP). Agradeço-os pelas lições na prática de campo e 

laboratório durante esses anos, mas, fundamentalmente, pelos debates e elementos que 

embasaram minha carreira e minhas perspectivas de desenvolvimento futuro. 

 



 V

Agradeço, ainda, aos colegas Daniel Bertrand e Ana Amélia Brito (Museu Câmara 

Cascudo-UFRN) pela ajuda na análise dos vestígios do GASBOL-trecho X, SP; assim 

como a Danilo Assunção e Cintia Bendazzolli (lab5-MAE-USP) por discussões de 

práticas de campo entre um sambaqui do Ribeira e um sambaqui da Lagoa do Camacho. 

Ainda agradeço a Andréas Kneip pelos ensinamentos do Grass em Linux e pelos 

desafios e sucessos no uso e processamento de dados obtidos com a Nykon DTM-332. 

Adicionalmente, agradeço ao arqueólogo André Penin, com quem mantive diálogos 

teóricos longos e assertivos. Espero que sejam apenas os primeiros debates de todos 

aqueles que desejo travar durante nossas carreiras.  

 

Na Documento Antropologia e Arqueologia, agradeço às recomendações bibliográficas 

da amiga biogeógrafa Kelly Melo e do amigo geomorfólogo Rodolfo Luz. Pelo 

tratamento gráfico de mapas, arte final e pela profunda amizade nesses mais de três anos 

em que trabalhamos juntos, agradeço ao exímio designer e editor-gráfico da Documento 

Antropologia e Arqueologia: José Luiz de Magalhães Castro Neto. 

 

Em campo, durante os mais de 6 meses contínuos em que ele se desenvolveu, todo o 

apoio oferecido pela Companhia Cimento Ribeirão Grande foi fundamental. Agradeço 

em especial a Paulo Gobbo, biólogo e ex-diretor do Departamento de Meio Ambiente; a 

Paulo Henrique e Reynaldo do mesmo departamento. Foram as mãos dos trabalhadores 

dos bairros rurais de Ribeirão Grande, contudo, que revelaram grão por grão a 

reconstrução da História Indígena daqueles que os antecederam nos vales do alto rio 

Almas. Pelas discussões teóricas ainda em campo, foram fundamentais as longas 

discussões mui produtivas com o amigo geomorfológo Cristiano Fuin (FFLCH-USP) e, 

principalmente, com o amigo arqueólogo Marcelo Fagundes (MAX-UFS), a quem devo 

respeito intelectual. 

 

O material arqueológico resultante dessa pesquisa está aos cuidados do excelente e 

organizado Núcleo de Arqueologia da Fundação José Maria de Abreu, em Jacareí, 

Estado de São Paulo. O Prof. Dr. Wagner Bornal e a Ms. Cláudia Queiroz, responsáveis 

pelo Núcleo, contribuíram fundamentalmente nesse projeto, disponibilizando a 

Fundação para que eu realizasse a curadoria e a análise do material arqueológico. A 

responsável pelo feito de lavar lasca por lasca, ponta por ponta, foi Patrícia Aparecida 

Nestório. A ela meu profundo agradecimento por ter-me auxiliado nas longas e 



 VI

silenciosas horas de análise dos mais de 25 mil vestígios líticos. Da mesma instituição, 

o arquiteto Everaldo Silva, responsável pelos desenhos tecnológicos que constam neste 

texto, meus sinceros agradecimentos. Pelas discussões práticas em Jacareí e pela 

amizade sem igual, agradeço ao bem-humorado e grande amigo e arqueólogo potiguar 

Pedro Alzair Jr. 

 

Mudando-me para Roraima, tive oportunidade de ver uma nova arqueologia, que se 

desvela frente ao meu horizonte e por construir. Por isso, incluo meus agradecimentos 

ao líder Davi Kopenawa Yanomami, quem me ensinou muito sobre sua cultura e sobre a 

Arqueologia Yanomami; a Ednelson Pereira “Makuxi”, indigenista, antropólogo, 

lingüista e arqueólogo nato com quem compartilho ideais e luta pelos direitos indígenas; 

à Lídia Montanha Castro; a Dário Vitório Kopenawa Yanomami, a Marcos Wesley de 

Oliveira, à Clarice Jabur e a Hélder Perri Ferreira, a Maurice Tomioka Nilsson, pessoas 

que me abriram a oportunidade de aprender com os Yanomami, deixando-me trabalhar, 

estudar e participar das atividades da Comissão Pró-Yanomami (CCPY) e da Hutukara 

Associação Yanomami. Parte dessa dissertação foi construída já em Roraima e o rio 

Branco e as serras que o cingem desde o nordeste acompanharam uma reflexão entre um 

parágrafo e outro quando estava entediado das atividades de gabinete. 

 

Agradeço ainda aos meus amigos que me ensinaram a viver fora da Arqueologia e a me 

preocupar com outras coisas na vida: ao rabino lubavitsch Avraham Meyer Zajac (Los 

Angeles, EUA); ao rabino lubavitsch Motl Zajac (São Paulo, SP); ao meu irmão 

cinegrafista André Luis Fernandes (Rio de Janeiro, RJ); a Emílio González 

(Carapicuíba, SP); a Ariane Corrêa (São Francisco do Sul, SC) e à Virgínia Knabben 

(São Paulo, SP). Agradeço à minha família zóltano-bergamasca Scussel-Lazzariś: 

Ângelo, Vivian, Tatiana, Ana Laura e Thalitha (Curitiba, PR; São Francisco do Sul e 

Dona Emma, SC); à minha irmã Geórgia, ao meu Groistate João; à Sarah e ao Schwarcz 

(Santana de Parnaíba, SP); ao meu violino, que me acompanhou quando estive só. 

 

Meus últimos agradecimentos, os mais importantes, recaem sobre quatro pessoas. Em 

primeiro, ao meu orientador Prof. L.D. Paulo De Blasis (MAE-USP): acreditou em meu 

potencial quando já pensava em seguir minha carreira acadêmica fora da Arqueologia 

(provavelmente vendendo diamantes em Nova York!) e alimentou meus projetos nas 

suas empolgantes charlas em sua nova sala, debaixo de uma amoreira no MAE, ou entre 



 VII

uma trincheira e outra do sambaqui Jabuticabeiras II. Compreendeu meus silêncios 

demorados e minha distância das atividades da instituição, quando iniciei minha busca 

por novas abordagens teóricas em Roraima, entre as florestas lindantes com a 

Venezuela e, também, no lavrado da Guyana Inglesa, concedendo-me autonomia 

intelectual e chamando-me a atenção com a freqüência necessária para meu bom 

rendimento acadêmico. Além de ter me orientado no mestrado, contribuiu no 

desenvolvimento de meu projeto de Doutoramento e creio que ganhei, além de um 

orientador, um grande amigo. 

 

À minha co-orientadora Profa. L.D. Érika Robrahn-González, quem me apoiou em 

todas as etapas de minha Dissertação e de minha carreira. O convívio diário em seus 

projetos abriu-me todo um mundo de possibilidades, acompanhando-me em todas as 

minhas conquistas silenciosas e fundamentais que me permitem assumir meu ofício de 

arqueólogo com redobrada responsabilidade.  

 

Ao meu grande e inigualável amigo Daniel Fernandes Moreira, com quem compartilhei 

parcela importante de vida em campo no Chile e no rio Jauru (Indiavaí, MT). 

Batalhamos a partir da mesma trincheira e discutimos exaustivamente as possibilidades 

teóricas de construção da Arqueologia Ambiental na América do Sul, além da já 

tradicional discussão metodológica de campo que arqueólogos metódicos como nós 

aprendemos a manter em nossa disciplina. Partilhamos estradas, bares com pisco e 

chicha de excelente e má qualidade e ensinamos nossa força, vontade, inteligência e 

paixão à disciplina com quem conviveu conosco. Todah rabah chaver! 

 

Finalmente, a mi madrecilla, Luy Michelle, quem me apoiou sempre e quem acreditou 

que seu filho iria ser um homem livre antes de ser qualquer outra coisa, inclusive, 

arqueólogo. Fez-me conhecer o Mundo ainda em seu ventre e manteve nossa cultura 

distante dos dogmatismos. Tornar-me Mensch e sentir-me parte do Mundo foi possível 

apenas como um sepharad. Ela moldou minha persistência judaica: cada linha desta 

dissertação é uma prova da mesma. O persistir em um caminho é o motivo de ser livre e 

os frutos que pude colher e as árvores que pude plantar são méritos de seus sonhos e das 

linhas que existem entre Kéter VeMalchut. 

  



 VIII

Minhas pesquisas foram financiadas em pela Documento Antropologia e Arqueologia e 

pela Companhia Cimento Ribeirão Grande. Outras contribuições, muito mais que 

financeiras, foram dadas por minha família e pela amiga Maria Teresa Matarazzo. 

Muito obrigado a todos pela amizade, contribuições, desafios e possibilidades. Que 

venham agora os desafios maiores! 



 IX

0. Apresentação 

 

Esta dissertação expõe à leitura o resultado do Projeto de mestrado Caçadores-coletores 

da Serra de Paranapiacaba durante a Transição do Holoceno Médio para o Tardio 

(5920-1000 anos AP), desenvolvido entre dezembro de 2002 até meados de 2006. A 

pesquisa teve início antes mesmo do ingresso do aluno no Curso de Pós-graduação do 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, em agosto de 2003. 

Para a melhor compreensão desta dissertação, trato, nas linhas que se seguem, de deixar 

claro qual foi o caminho que o projeto teve até à sua cristalização como um texto 

acadêmico de mestrado. 

 

A área de estudo está situada no sul-sudeste do Estado de São Paulo, nas cabeceiras do 

Paranapanema, na fronteira entre o Planalto de Guapiara e o vale do Ribeira, 

representada pelos vales intermontanos e espigão da Serra de Paranapiacaba, divisor de 

águas entre os rios que correm para o leste na Planície litorânea e os rios que correm 

para oeste da Depressão Periférica ao Planalto em que o rio Paraná coleta as águas dos 

grandes rios do Estado de São Paulo e Paraná (ver Mapa 1). Na região de estudo está 

localizado o maior continuum remanescente de Mata Atlântica do Brasil e as pesquisas 

abordam uma área de fronteira entre ação antrópica e áreas ainda muito bem 

preservadas, com sinais de optimum ecológico (p.ex. o Parque Intervales). 

 

O autor inseriu seu projeto de mestrado dentro do orçamento de um Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) de projeto de expansão da Mina Limeira: uma lavra de calcário 

explorada pela Companhia de Cimento Ribeirão Grande (CCRG) no município de 

Ribeirão Grande, sul-sudeste do Estado de São Paulo (ver Mapa 0). Tal estudo foi 

iniciado sob a coordenação dos Profs. Drs. Erika Robhran-González e Paulo A. D. De 

Blasis com as autorizações de pesquisa regulamentadas pelo IPHAN. Trabalhos 

adicionais e de menor escala na região foram possíveis por novos EIAs da Companhia 

Brasileira de Equipamentos-Nassau nos Projetos Mina SP-01 e Mina Ouro Fino. Esses 

estudos adicionais de diagnóstico permitiram ao autor cobrir áreas maiores do que 

aquelas idealizadas inicialmente no projeto de pesquisa. 
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É importante denotar a liberdade teórico-metodológica que me foi outorgada e a revisão 

crítica contínua de minha produção em campo e em gabinete de meus orientadores 

(Paulo De Blasis e Erika Robhran-González). Desde o início das atividades, contribuí 

fundamentalmente no planejamento e execução das pesquisas na região e, entre 

dezembro de 2002 e maio de 2003, em longos encontros com ambos, senti-me apto e 

inclinado em dedicar-me aos estudos arqueológicos no Alto Paranapanema. 

 

A confiança resultante no Projeto de Mestrado que apresentei aos dois levou-me, 

naturalmente, à grande responsabilidade de “co-gerir” um projeto de grande importância 

regional e que dialoga com as publicações acadêmicas produzidas no Ribeira e no Alto 

Paranapanema. A experiência de executar o projeto de mestrado sob a supervisão de 

ambos, questionado por dois arqueólogos que escreveram seus estudos clássicos no 

Vale do Ribeira e que aí continuam atuando, providenciou ao autor um feliz progresso 

em sua formação acadêmica. 

 

Para que essa Dissertação se cristalizasse, o autor ficou 6 meses em campo com uma 

equipe média de 3 graduandos em campo por mês e uma equipe média de 7 

trabalhadores (com um ápice de 22 trabalhadores no último mês de pesquisa). Pela 

abordagem selecionada nessa Dissertação, foram integrados à equipe, 

preferencialmente, colegas da Biogeografia e Geomorfologia, assim como colegas da 

Arqueologia que tivessem experiência com reconstruções de solos paleoetnográficos. 

Além do campo, contei com 8 meses intensivos de laboratório com a ajuda fundamental 

de uma estagiária e da contribuição voluntária por 1 mês de colegas arqueólogos do 

Museu Câmara Cascudo da UFRN, num feliz intercâmbio entre Laboratório 5 do MAE-

USP e colegas da referida instituição. Soma-se, ainda, a contribuição de Pedro alzair Jr, 

durante 3 semanas no Lab de Arqueologia de Jacareí. 

 

Foram enviadas, ainda, sob expensas da Documento Antropologia e Arqueologia, assim 

como da generosa contribuição do arqueólogo Thomas Dalton Dillehay, 5 amostras para 

datação radiocarbônica e 7 amostras petrográficas. Nem todas essas datações são 

apresentadas nesta Dissertação e devem ser tema de artigos futuros, certamente. A 

seguir, passamos a mostrar a estrutura da Dissertação, seus objetivos principais e 

apresentar dados técnicos que o leitor deve ter em mente antes de iniciar a leitura do 

texto. 
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0.1 Do que trata esta Dissertação 

 

São dois os objetivos principais desta Dissertação: 1) Levantamento de sítios líticos 

associados aos grupos caçadores-coletores no alto Almas e; 2) Descrição tecnológica 

sucinta das indústrias relacionadas aos sítios levantados. Cremos que esses dois 

objetivos tenham sido alcançados e representam os capítulos 6 e 7 aqui presentes. Esses 

dois objetivos já haviam sido alcançados na altura da qualificação e resolvemos aceitar 

as novas sugestões da banca (Prof. Dr. Astolfo Araújo, Profa. Dra. Érika Robrahn-

González e Prof. Dr. Paulo De Blasis) em nos deter nas relações possíveis entre os 

grupos caçadores-coletores do Horizontes 2 dos 3 detectados nos sítios levantados e, 

ademais, escavados.  

 

A síntese da pesquisa apresentada na Qualificação de Mestrado havia esclarecido que a 

área de estudo apresentava 5 grandes horizontes de ocupação: 1) Caçador-coletor 

Paleoíndio; 2) Caçador-coletor do Holoceno Médio; 3) Caçador-coletor do Holoceno 

Tardio; 4) Agricultor Itararé e 5) Colonial. Mostramos que os dados para o primeiro 

grande horizonte eram muito pontuais, resultado de acampamentos de pequena duração 

de grupos com alta mobilidade, orientados pela caça especializada de mega-fauna. Com 

poucos vestígios e uma literatura resumida ao Abismo Ponta de Flecha e ao complexo 

sambaqui Capelinha, tratamos de excluir qualquer possibilidade de aprofundamento de 

investigação. Os dois últimos grandes horizontes não se relacionavam ao contexto 

caçador-coletor e, dessa forma, centramo-nos nos dois horizontes denominados 2 e 3 

que, embora similares em aspectos tecnológicos, continham algumas diferenças que 

poderiam ser abordadas por outras vias que não a tecno-tipológica. 

 

Neste sentido foi que, embora mantidos os objetivos iniciais e de os mesmos terem sido 

cumpridos, optamos por divisá-los sob outra perspectiva: a ecossistêmica. Isso nos 

pareceu ser fundamental após comparar alguns estudos e resultados de Araújo (2001) 

com De Blasis (1988). Retratavam áreas próximas e distintas em relação às ocupações 

humanas presentes na paisagem. Nossa área de estudo está em uma situação de “meio 

de campo” entre Alto Taquari e Médio Ribeira e a situação ambiental no transect Bairro 

da Serra – Alto Taquari me chamou a atenção pela diversidade em aspectos ambientais 

e de relevo. De facto, a área do alto Almas estava inclusa nessa fronteira fito-geográfica 

e de relevos. Dessa forma, acresceu-se um terceiro objetivo a nossa pesquisa: o de 
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caracterizar detalhadamente o ambiente e, em seguida, o paleoambiente da área de 

estudo com os dados disponíveis na literatura. 

 

Relendo um livro de Cromley sobre ornitologia andina indicado por Dillehay, tratei de 

reportar alguns preceitos teóricos estabelecidos pelo autor sobre predileções topo-

ambientais de espécies para uma realidade provável de caça em minha área de estudo 

(subentenda-se: quais são as diferenças ecológicas entre vale do Ribeira e alto 

Paranapanema numa perspectiva holocênica?). Estava apenas repetindo um exercício 

que Dillehay já havia realizado na década de 1970 e que a escola de arqueologia 

ambiental trata de reiterar sob um olhar mais integrado e menos determinista do que foi 

este enfoque até os anos 1980. Ponderamos que alguns sítios do Holoceno Médio em 

nossa área de estudo estão em patamares de alta-vertente, distantes altimetricamente das 

nascentes e rios e causando um inicial upside down no banco de dados das áreas 

contíguas estudadas. Embora não tenha perpassado iniciais conjunturas teoréticas, o 

exercício fez-me perceber que um padrão distinto de assentamento poderia estar 

ocorrendo durante o Holoceno Médio, ou seja, que os sítios caçadores-coletores não 

estariam exclusivamente nos fundos de vale em áreas de conforto térmico como 

revelado por De Blasis (1988) e por Araújo (2001). Como salienta este último autor, 

cada sítio é um estudo geoarqueológico em si mesmo. Na Área-Piloto (AP) Barro 

Branco, na AP Ouro Fino e na AP Limeira detectamos sítios com situação deposicional 

similar e inserção topo-ambiental igualmente distinta daquelas apontadas pelos autores 

acima relacionados. As diferenças tênues entre os mesmos sítios nestas APs revelam 

concomitância de acordo com fatores ambientais. Foi nessa percepção que passamos a 

buscar detalhar o conhecimento da Área de Estudo em sua conformação atual, como 

expressa o capítulo 1 desta Dissertação.  

 

Ao passo que compreendíamos algumas dinâmicas de aspectos ambientais de forma 

integrada (estruturais, de cobertura, biodinâmicos e de modificação), passamos a lidar 

com um passado distinto e com dinâmicas de forma alguma homogêneas. O capítulo 2 

integra uma coleção de dados para a reconstrução do passado da área de estudo. Foi-nos 

um passo sine qua non tentar compreender as dinâmicas locais em processos de 

formação dos sítios arqueológicos. O tratamento integrado dos dados e sua melhor 

situação é uma chave de discussão adicional no compreender os grupos caçadores-

coletores fora do hiper-determinismo tecnológico nos estudos arqueológicos realizados 
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até os dias atuais por todos os autores meridionais acerca da denominada Tradição 

Umbu (que englobaria, sob a ótica desses, os Horizontes 2 e 3 aqui tratados). Dados da 

palinologia e da geomorfologia revelam que a área de estudo, inclusa no complexo da 

Serra do Mar, foi uma área de intersecção fito-geográfica complexa ao longo do 

Holoceno e que as dinâmicas do relevo local foram muito alteradas durante eventos do 

Holoceno Médio e Tardio. Acresçam-se, ainda, os dados mais refinados da análise de 

estalagmites no vale do Ribeira, que fornecem dados paleoclimáticos relevantes. Os 

dois primeiros capítulos desta Dissertação retratam um cenário atual e indica cenários 

delimitados cientificamente em que viveram os grupos caçadores-coletores do Holoceno 

Médio e Tardio na porção ocidental da Serra de Paranapiacaba. As relações existentes 

entre as dinâmicas ambientais e as dinâmicas humanas foram abordadas, daí em diante, 

pelo que denominamos nesta Dissertação como Arqueologia Ecossitêmica, nada mais 

do que a integração de dados ambientais sobre a formação do registro arqueológico e a 

integração de dados paleoambientais para reconstrução do contexto sistêmico dos 

assentamentos dos Horizontes abordados. 

 

O capítulo 3 faz uma síntese do Estado da Arte dos estudos arqueológicos sobre 

caçadores-coletores nas áreas contíguas e dialoga com os dados desses autores 

apontando para proximidades e dissimilaridades. Mais uma vez dados ambientais são 

salientados das pesquisas de De Blasis (1988, 1996, 2000), de Araújo (1995, 2001) e de 

Parellada (2003, 2005). Obrigamos o leitor a inserir-se dentro de um recorte dado, ou 

seja, daquelas pesquisas que tratam de horizontes caçador-coletor em algum momento 

de suas pesquisas ou exclusivamente deles. 

 

O capítulo 4 é uma proposta de abordagem teórica dos dados coligidos em uma 

Arqueologia Ecossistêmica, termo emprestado dos escritos dos estudos antropológicos 

de Moran (1990) e arqueológicos de Jochim (1990). Embora seja similar em muitos 

aspectos com a Arqueologia Ambiental, não é, completamente, inclusa nesta corrente e 

tampouco faz parte de uma Arqueologia da Paisagem como vem sendo abordada 

usualmente. Desenvolvemos possibilidades interpretativas em que o ambiente formou o 

contexto arqueológico e, também, em que o mesmo ambiente em transformação durante 

o Holoceno Médio e Tardio foi capaz de oferecer em recursos aos caçadores-coletores 

que habitaram a Serra de Paranapiacaba. A inclusão do padrão comportamental, 

mensurado no espaço é incluída dentro desta abordagem em arcabouço ainda por 



 XVI

estruturar e fruto integral dos dados coligidos pelo levantamento e escavação de sítios, 

da análise das indústrias, das relações inter-sítios e dos dados paleoambientais. Embora 

não seja conclusivo, o capítulo teórico não comete nenhum deslize de descolamento 

teórico-metodológico como é usual na literatura de caçadores-coletores no Brasil 

(exceção de Kipnis, 2001 e De Blasis, 1988). 

 

O capítulo 5 aventa os objetivos da Dissertação e estabelece uma síntese do que foi 

tratado até o capítulo 4. Passando-se aos capítulos 6 e 7 há uma apresentação 

sistemática dos dados de campo e laboratório com a metodologia empregada e o 

capítulo 8 tece comentários pontuais sobre as relações existentes entre os Horizontes 2 e 

3. Retomando discussões dos capítulos anteriores, o capítulo 9 faz as conclusões da 

pesquisa desta Dissertação e aponta novas possibilidades interpretativas para a 

compreensão dos grupos caçadores-coletores durante a transição do Holoceno Médio e 

Tardio na área de estudo, incluindo o desaparecimento da presença arqueológica desses 

grupos por volta de 1000 anos AP. 

 

 

0.2 Dados técnicos 

 

Para melhor leitura dessa Dissertação consideramos que alguns termos devem ser 

apresentados ao leitor. Segue uma lista de expressões adotadas, principalmente, nos 

capítulo 2 e 7, mas que marcam toda a Dissertação do inicio a fim: 

 

• Core loci: Área de maior concentração de vestígios no sítio 

arqueológico, com maior densidade e a partir do qual é estabelecida a 

relação com áreas com concentração menor de atividades de produção 

ou manutenção de artefatos líticos lascados.  

 

• Creep: rastejo ou reptação, o movimento mais lento do rególito. De 

acordo com o material em movimento fala-se de talus-creep, soil-

creep ou, ainda, rock-creep. A velocidade do creeping é medida em 

centímetros por ano ou ainda menos. A velocidade é maior na 

superfície e diminui gradualmente até zero de acordo com a 

profundidade. 
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• Horizonte 1: Vestígios líticos e assentamentos associados aos grupos 

caçadores-coletores orientados tecnologicamente do final do 

Pleistoceno e início do Holoceno. Especializados em mega-fauna e 

com alta mobilidade. Seus sítios ainda não foram datados no alto 

Paranapanema e estão associados à denominada Tradição Bituruna 

datada em 9000 anos AP por Chmyz no Paraná. Estima-se que tenham 

transitado pela região entre 12.000 a 7.000 anos AP, oriundos da bacia 

do Tietê e do Planalto Central. Sinais de sua presença foram 

detectados em alguns pontos de forma muito isolada na área de 

estudo: no sítio Barro Branco 14 em 130cm de profundidade; no 

bairro dos Cândidos, no vale da Lagoa e na Tribos Caetanos no 

entorno de lagoas em profundidade variadas de 1,5 a 2,5m. São 

característicos deste horizonte pontas de lança com técnicas de 

lascamento muito distintos dos horizontes posteriores (predomínio de 

percussão suave e adelgaçamento dos setores ventral e dorsal de 

lâminas) com dimensões variando entre 8 a 16cm de comprimento e 

de 3 a 6mm de espessura. Ocorrência de foliáceas triangulares sem 

pedúnculo e, aquelas com pedúnculo, sob a forma fishtale e aletas em 

ângulo interno inferior a 60 graus em relação ao plano distal do 

pedúnculo. 

 

• Horizonte 2: Vestígios líticos e assentamentos associados aos grupos 

caçadores-coletores do Holoceno Médio. Apresentam tecnologia 

diversificada de caça e menor mobilidade em relação aos grupos do 

Horizonte 1. Seus sítios estão datados no alto Paranapanema por volta 

de 5920 anos AP e relacionam-se com os sítios do Alto Ribeira 

detectados por Chmyz e Parellada no Paraná. Estima-se que tenham se 

estabelecido na região por volta de 7.000 anos AP, oriundos dos 

Planaltos Paranaenses assim como do planalto paulista. Sinais de sua 

presença foram detectados nas áreas mais recônditas dos vales 

intermontanos da Serra de Paranapiacaba. Há um sítio-base e outros 

que estão em órbita ao seu redor, numa relação de controle territorial 

significativo, ocupando os pontos altos do relevo com boa visibilidade 
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do vale do Almas, canal de ingresso principal em seu núcleo 

territorial: seus sítios estão distribuídos do Assentamento à Lagoa de 

Cima em profundidade variadas de 0,85 a 0,4 m. São característicos 

desse horizonte pontas de flecha pedunculadas sobre lasca com 

dimensões variando entre 10 a 70 mm de comprimento e de 1,5 a 7 

mm de espessura. Raspadores ocorrem com freqüência sob a forma de 

pequenas lesmas e endscrappers. Esses grupos caçadores-coletores já 

apresentavam uma organização de assentamentos com reflexos de 

organização social complexa em um ambiente de interface entre 

cerrado, araucárias e florestas semi-deciduais. 

 

• Horizonte 3: Vestígios líticos e assentamentos associados aos grupos 

caçadores-coletores do Holoceno Tardio. Apresentam tecnologia 

diversificada de caça e menor mobilidade em relação aos grupos dos 

Horizontes 1 e 2, constituindo-se como state settlers. Seus sítios têm 

datas estimadas no alto Paranapanema entre 3000 e 1000 anos AP e 

relacionam-se com os sítios do Médio Ribeira detectados por De 

Blasis em São Paulo. Estimamos que tenham se desenvolvido na 

região por grupos do Horizonte 2, já estabelecidos no complexo da 

Serra de Paranapiacaba. Sinais de sua presença foram detectados nas 

áreas mais recônditas dos vales intermontanos desta serra. Confirma o 

modelo gravitacional proposto por De Blasis, onde um sítio-base é 

cingido por outros que estão em órbita ao seu redor, concentrados nos 

fundos de vale: seus sítios estão distribuídos do Assentamento à Lagoa 

de Cima em profundidade variadas de 0,35 à superficie. São 

característicos desse horizonte pontas de flecha pedunculadas sobre 

lasca com dimensões variando entre 10 a 70 mm de comprimento e de 

1,5 a 7 mm de espessura. Raspadores ocorrem com freqüência sob a 

forma de pequenos raspadores plano-covexos. Esses grupos 

caçadores-coletores já apresentavam uma organização de 

assentamentos com reflexos de organização social complexa em um 

ambiente de sobreposição de floresta semi-decidual e floresta 

ombrófila densa. O papel da coleta neste ambiente de Mata Atlântica, 

além da circunscrição territorial com os agricultores Jê-meridionais 
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deve ser o principal motivo de adensamento dos assentamentos e 

transição para o modelo de state settlers na área de estudo.  

 

• Horizonte 4: Vestígios líticos e cerâmicos associados aos grupos 

agricultores Jê-meridionais que adentraram os vales intermontanos 

ocidentais da Serra de Paranapiacaba por volta do ano 1000 anos AP. 

 

• Landslide: escorregamento ou deslizamento, um movimento de acordo 

com a falta de estabilidade e frente das encostas e a existência de 

superfícies de deslizamento. A velocidade de um landslide é rápida e é 

medida em metros por hora ou metros por segundo. Apresenta planos 

de ruptura bem definidos entre a massa deslizada e o não 

movimentado. 

 

• Litter: camada orgânica O de solo, ou serrapilheira. 

 

• Momento e Horizonte: Os termos momento e horizonte foram 

utilizados aqui com uma certa liberdade conceitual, conforme De 

Blasis (2000). Horizonte costuma ser utilizado em Arqueologia para 

se referir a um mesmo padrão cultural que exibe ampla dispersão 

regional, geralmente macro-regional, por um lapso de tempo 

relativamente curto, indicando que as evidências arqueológicas teriam 

sido produzidas em um mesmo processo de ocupação, sendo portanto 

mais ou menos contemporâneas. Momento apenas reforça a idéia de 

contemporaneidade da ocupação em questão. (De Blasis, 2000: 69) 

 

• Mud-flow: corridas de massa, um movimento ocasionado por solo ou 

regolito saturado por água. A massa encharcada pode mover-se 

encosta abaixo alguns centímetros ou decímetros por hora ou dia. 

Movimento denominado por solifluxão, usualmente. Caracterizado 

por conter uma camada impermeável dentro do solo ou embasamento 

rochoso, responsável pela saturação de água no solo, causando a 

movimentação de detritos que cobrem a superfície da encosta. A 
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supersaturação da massa encharcada causada por chuvas de 

intensidade elevada pode leva-la a portar-se como um fluído viscoso 

com deslocamento rápido, com velocidade medida em metro por 

segundo ao longo das linhas de drenagem. 

 

• Rock-fall: movimento de blocos e fragmentos de rochas a partir de 

afloramentos verticais e salientes em queda livre ou por salto e 

rolamento ao longo de planos inclinados sem presença de superfície 

de deslizamento. Sua velocidade é medida em metros por segundo. 

 

• Z: correspondem à profundidade máxima alcançada por um poço-teste 

(onde todos os lados são igual a 0,4m) ou unidade de escavação (onde 

todos os lados são igual a 1,0m). 
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Resumo 

 
Esta dissertação apresenta o resultado de um levantamento de sítios líticos caçadores-

coletores no alto rio das Almas nos contrafortes ocidentais da Serra de Paranapiacaba. 

Dados sobre as indústrias líticas relacionadas são fornecidos sucintamente e comparadas 

às pesquisas desenvolvidas no Médio Ribeira por De Blasis (1988). Em acréscimo, esta 

Dissertação trata de estabelecer parâmetros para a compreensão da formação de sítios 

arqueológicos detectados em profundidade em porções de alta vertente, datados do 

Holoceno Médio. A continuidade de grupos caçadores-coletores na área de pesquisa é 

delimitada entre 5920 e 1000 anos AP e, em face a este período, tratamos de reconstruir 

os cenários sob transformação ambiental regional em a que estiveram submetidos esses 

grupos humanos e seus assentamentos. Nossa contribuição é desvincular os estudos 

sobre grupos caçadores-coletores do cunho hiper-determinista da tecno-tipologia lítica 

para uma discussão mais ampla que dialogue de forma transdisciplinar com a 

geomorfologia, a palinologia e a espeleologia. 

 
 
Palavras-chaves: Arqueologia sul-americana; Caçadores-coletores; Serra de 

Paranapiacaba; Holoceno Médio; Holoceno Tardio. 
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Abstract 

 
This thesis provides the results of an archaeological survey focused in hunter-gatherer 

settlements from Upper Almas valley, on the western side of Paranapiacaba Mountains. 

Dates from lithics analysis associated to these sites are compared with results from 

Middle Ribeira valley, developed by De Blasis (1988). In addition, this Thesis treats to 

establish frames of reference to understand the formation processes of archaeological 

sites settled during the Middle Holocene in high depth on high portions of the 

mountains. The hunter-gatherer continuity between 5920 and 1000 yr BP in the studied 

area is approached by a paleoambiental treatment: our additional goal is to reconstruct 

the scenarios of environmental transformations in which these human groups developed 

their History. Furthermore, this thesis provides an instance to reduce the technological 

approach over these groups, opening an ecosystem approach which includes dates from 

palinology, geomorphology and espeleology. 

 
 

Key-words: South-American Archaeology; Hunter-gatherers societies; Paranapiacaba 

Mountains; Middle Holocene; Upper Holocene. 
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Nada mudou, mas algo está diferente 
(de um rabino eslovaco para uma cadeira vazia, 1859) 
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“ (...) The Terrestrial Model is designed and constructed to play a 

methodological rather an explanatory role in subsequent studies and 

comparisons. This model can be used as a standard for a measurement as 

well as a baseline for comparing observed conditions. Differences between 

observations and values projected by the Terrestrial Model also play an 

important role in exploring the world of hunter-gatherer dynamics” 

(Lewis Binford, 2001) 
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1. Aspectos Ambientais da área de estudo 

 

1.1 Breve panorama 

 

Situada na região sudeste do Estado de São Paulo, a área de estudo dessa Dissertação de 

Mestrado localiza-se integralmente no município de Ribeirão Grande, parte do que se 

define como Região do Alto Paranapanema (1). As pesquisas arqueológicas foram 

realizadas junto à crista divisora de águas entre a bacia do Paranapanema e da bacia do 

Ribeira de Iguape. Concentra em seu território as nascentes de importantes rios, tais 

como o Paranapanema, o Almas (pertencentes à primeira bacia citada) e o Pilões 

(pertencente à segunda bacia) (Mapas 1 e 2). 

 

Em aspectos econômicos, Ribeirão Grande está inclusa numa das regiões mais pobres 

do Estado de São Paulo e mantém sua economia através das divisas que obtém com a 

extração do calcário, da agricultura e do turismo ecológico. Aparte essa relativa pobreza 

econômica, calcada em sua situação geográfica periférica nos atuais sistemas produtivos 

e da baixa densidade demográfica, duas imensas riquezas encontram-se dentro de seus 

limites: a da diversidade biótica e a da cultura local. Esta última mereceria muitos 

estudos antropológicos e forma um capítulo à parte que, infelizmente, não poderá ser 

tratada nessa Dissertação devido à sua natureza (2). 

 

A diversidade biótica, no entanto, será tratada dentro deste capítulo e foca-se, sobretudo, 

nas denominadas áreas-piloto (3), onde foram realizadas as pesquisas arqueológicas, 

assim como as de outras disciplinas, e daí extrapolada para efeitos de comparação com 

os dados ambientais previamente recolhidos por outros autores na literatura, o que 

garantiu uma caracterização mais consistente. Os dados são oriundos, em sua maior 

                                                 
(1) Sua inserção geográfica foi realizada na Apresentação da Dissertação.  
(2) Infelizmente, com exceção de alguns poucos comentários coligidos pelo presente autor em um 
trabalho de Engenharia do século XIX na região, não há ainda um estudo que sistematize essa 
história regional. Para ver fragmentos dessa história, recomendo alguns capítulos escritos pelo 
autor (e outros colegas) que constam no Relatório Final do Programa de Resgate Arqueológico 
Mina Limeira, 2005, sob coordenação geral da arqueóloga Prof.ª L.D. Erika Robrahn-González. 
(3) As áreas-piloto são as áreas de pesquisa arqueológica, usualmente coincidentes com as áreas de 
projeção de depósitos de estéril e da própria área de ampliação da mina de calcário, assim como 
suas circunjacências. Para detalhamento da definição e pesquisa ver capítulo 6. 
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parte, dos estudos de detalhe realizados durante os anos de 2002 e 2003, sob patrocínio 

da empresa Cimento Ribeirão Grande (4) para o projeto de Ampliação da Mina Limeira. 

 

As informações coligidas por esses estudos são significativas por dois motivos 

fundamentais nessa Dissertação:  

 

1) Pela caracterização minuciosa da atual composição biogeográfica local no bioma da 

Mata Atlântica, uma vez que a área de estudo está na borda do maior continuum de 

Mata Atlântica da América do Sul e; 

 

2) Pela contribuição que oferecem tais estudos no ponto de vista de uma compreensão 

dinâmica da paisagem, facilitando e fundamentando muitas inferências sobre o passado 

natural da área de estudo.  

 

Como veremos nos capítulos posteriores tais estudos contribuíram para a decodificação 

parcial da paisagem pela atual Dissertação. 

 

A tabela 1.0 apresenta em síntese os aspectos ambientais analisados na Dissertação e 

insere a área de estudo em seu contexto regional e local. Com a apresentação dessa 

tabela, passamos aos fundamentos que nos levaram a selecionar os aspectos ambientais 

arrolados abaixo. 

                                                 
(4) Ver CCRG. Ampliação da Mina Limeira: Estudo de Impacto Ambiental/CCRG. São Paulo, 
CCRG, 2003, volume 2. 
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Aspectos Ambientais Contexto Regional Contexto Local 

1. Geologia/Geomorfologia 
Bacia Rio das Almas até 
confluência com Ribeirão 
Grande. 

Microbacias do 
Embramado; do Chapéu, 
Cristal e outros. 

2. Hidrologia 
Bacia Rio das Almas até 
confluência com Ribeirão 
Grande. 

Microbacias do 
Embramado; do Chapéu, 
Cristal e outros. 

3. Clima Região SW de São Paulo. Mesotérmico, transicional. 

4. Vegetação 

Continuum florestal de Mata 
Atlântica, com presença de 
muitas Unidades de 
Conservação. 

Microbacias do 
Embramado; do Chapéu, 
Cristal e outros. 

5. Fauna 

Continuum florestal de Mata 
Atlântica, com presença de 
muitas Unidades de 
Conservação. 

Microbacias do 
Embramado; do Chapéu, 
Cristal e outros. 

6. Ictiofauna 

Bacia do Rio das Almas, 
dentro do contexto da 
UGRHI 14 – Alto 
Paranapanema. 

Bacia Rio das Almas até 
confluência com Ribeirão 
Grande. 

7. Uso/ Ocupação do Solo Município de Ribeirão 
Grande. 

Bairros rurais Barro Branco, 
Cristal, Cachoeira, Ouro 
Fino, Barreiro, Boituva, 
Sítio Velho, Anacletos, 
Maciel, Lagoa de Cima, 
Intermontes, Limeira. 

8. Arqueologia 
Serra de Paranapiacaba, 
vertentes do Ribeira e do 
Paranapanema. 

Microbacias do 
Embramado; do Chapéu, 
Cristal e outros. 

9. Espeleologia 
Bacia Rio das Almas até 
confluência com Ribeirão 
Grande. 

Limite da lente de calcário. 

 

Tabela 1.0. Aspectos Ambientais, Contexto Regional e Contexto Local. 
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1.2 Seleção dos Aspectos Ambientais 

 

Os nove aspectos ambientais considerados nesse capítulo formam um dos pilares desta 

Dissertação, e devem ser considerados em três grupos. Esses grupos de aspectos 

ambientais revelam a abordagem ecossistêmica que delineia o trato dos dados aqui 

apresentados.(5) O Ambiente é formado, de acordo com nossa definição, por três 

Aspectos Ambientais. A tabela 1.1 apresenta tais grupos: 

 

Grupo 1 Aspectos Ambientais Estruturais (Geologia, Geomorfologia, Hidrologia 
e Espeleologia). 

Grupo 2  Aspectos Ambientais de Cobertura e de Modificação (Vegetação, Clima, 
Limnologia). 

Grupo 3  Aspectos Ambientais Biodinâmicos e de Modificação (Fauna Terrestre, 
Ictiologia, Uso/Ocupação do Solo; Arqueologia). 

 

Tabela 1.1. Grupos de Aspectos Ambientais selecionados para a abordagem Ecossistêmica desta Dissertação. 
 

A divisão desses grupos de aspectos ambientais serve para emoldurar as relações que 

mantêm entre si, assim como das relações do homem numa perspectiva histórica sobre 

esse conjunto de aspectos. Denominamos esse conjunto de Ambiente e sua 

representação ou recorte em escalas próprias à análise científica de Paisagem(6). Antes 

de aprofundar a discussão entre Ambiente, Paisagem e Homem, passamos à melhor 

definição desses Grupos de Aspectos Ambientais, tais como são compreendidos nessa 

Dissertação. 

 

 

1.2.1 Grupo 1- Aspectos Ambientais Estruturais 

 

Os Aspectos Ambientais Estruturais estão associados às características geológicas no 

sentido mais amplo (orogênese, estratigrafia, litologia) e ações erosivas (estudados pela 

Geomorfologia e Pedologia). Dos estratos mais profundos da Terra à superfície terrestre 
                                                 

(5) Para fundamentação da abordagem ecossistêmica nesse estudo, ver capítulo 4 adiante. Ressalta-
se, de antemão, que uma abordagem ecossistêmica em Arqueologia não reflete, necessariamente a 
utilização de todo o ferramental que a Ecologia utiliza em suas próprias pesquisas. Apontaremos 
no capítulo 4 as limitações e atual conjuntura das relações entre Arqueologia, Ecologia e 
Antropologia. 
(6) Remetemos o leitor ao capítulo 4 dessa Dissertação para uma discussão aprofundada das 
relações entre Ambiente, Paisagem e Homem. A discussão sobre paisagem será tratada neste 
capítulo. 
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são considerados Estruturas, sobre as quais a interação com os Aspectos Ambientais de 

Cobertura e de Modificação materializam um Ambiente e uma Paisagem de acordo com 

as influências climáticas, pedológicas, biológicas e, inclusive, antrópicas. Essas 

influências permitem uma variação independente da cobertura no espaço e, também, no 

tempo, conduzindo à diversidade de tipos de paisagens(7) em conseqüência da variação 

muito grande de combinações possíveis entre Estrutura e Cobertura (Delpoux 1972-73: 

5) (8). 

 

Como afirma Dena Decauze (2000: 195) para estabelecer os momentos ante e post à 

apropriação humana dos ambientes devemos ter em mente que (9): 

 

“For as long as the Earth has had an atmosphere, its surface has been 

continually shaped by air, water, and ice disaggreting, and depositing mineral 

matter. Human lives are lived surfaces, but archaeological surfaces are not 

necessarily those on which the archaeologist walks. Depending on their age 

and situation, ancient surfaces have been buried or lost to erosion...” 

 

Dessa forma, devemos compreender que a Geologia, a Geomorfologia, a Hidrologia e a 

Espeleologia pertencem a um cenário de formação anterior à presença humana e que 

interagem com a Cobertura em seu aspecto mais exterior. Igualmente, devemos 

                                                 
(7) Define-se paisagem como a entidade espacial correspondente à soma de um tipo 
geomorfológico e de uma cobertura no sentido mais amplo deste termo (da floresta à aglomeração 
de afloramentos rochosos, travessões em um rio, zonas industriais e outras) que, devido às 
combinações possíveis entre estrutura e cobertura, revelam uma organização na distribuição das 
paisagens. 
(8) Apenas para exemplificar esse ponto, basta revelar as diferenças entre os contrafortes orientais 
da Serra de Paranapiacaba e a Depressão Periférica. Nos setores menos elevados da Serra de 
Paranapiacaba, nos baixos cursos de rios que nascem nessa serra e correm para o Atlântico, 
encontramos variações no continuum da Mata Atlântica e Restinga na zona de mangue, enquanto 
que, na Depressão Periférica, encontramos Florestas Estacionais Semi-Deciduais, Relictos de 
Cerrado e de Mata de Araucárias, com conseqüentes faces de tensão entre esses três domínios 
geomorfoclimáticos. Para a discussão teórica do assunto, ver Ab’Saber (2003) Delpoux (1974); 
Tricart (1981); Venturi (s/d) para a relação entre paisagem e ecologia; Decauze (2000) para 
aplicação dos estudos das ciências naturais em arqueologia. Para uma conceituação teórica de 
paisagens culturais em arqueologia ver Ashmore & Knapp (1999) e Dillehay (2006). 
(9) Definindo as escalas de conhecimento da paisagem adaptamos a classificação de Decauze para 
Escalas de relevo (2000: 199) para Escalas de paisagem e Aspectos Ambientais Estruturais, onde a 
escala espacial de Mega corresponde a global (5.1 x 10 elevado a 8 km²), geóide; Macro para províncias 
fisiográficas (cadeias de montanhas, glaciares continentais, bacias de drenagem maiores), de 10 elevado 
a 4 até 10 elevado a 7 km²; Meso, de 1 a 10 elevado a 4 km² para bacias de rios, pequenas montanhas, 
planícies de rios e terraço, drenagens menores, vales glaciais, arroyos e Micro, menor 1km², 
correspondente a feições de canais de rios e córregos, pequenas praias, etc. 
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considerar que a dinâmica dos aspectos estruturais continuam em atividade, numa 

velocidade distinta de outros aspectos. As disciplinas arroladas acima contribuem em 

revelar em que tipo de relevo, substrato, solo, e corpos de água assentam-se os 

diferentes tipos de cobertura, revelando em detalhe onde estão muitos dos recursos que 

futuramente grupos humanos iriam utilizar em seus sistemas econômicos e simbólicos. 
 

 

1.2.2 Grupo 2 - Aspectos Ambientais de Cobertura e de Modificação 

 

Os Aspectos Ambientais de Cobertura e Modificação estão associados às características 

que formam a Cobertura da Estrutura, interagindo com ela no nível da crosta terrestre, 

limitando-se em algumas centenas de metros acima da superfície terrestre. Está claro 

que os Aspectos Ambientais de Cobertura e Modificação estão subdivididos em 

Cobertura Vegetal, Águas superficiais e Clima, este último considerado preponderante 

na modificação do ambiente e da distribuição dos recursos naturais. 

 

Esses aspectos materializam um Ambiente e uma Paisagem de acordo com as 

influências climáticas, pedológicas e biológicas modificando continuamente o relevo, 

aumentando a variação possível entre estrutura e cobertura. A soma dessas 

características contribui na definição de unidades elementares da paisagem, ou seja, do 

fato de que um rio, e.g., pode ter diferentes unidades elementares da paisagem embora 

seja apenas um rio por fatores inúmeros tais como saltos, travessões, profundidade, cor 

da água, revelando séries de repetição de unidades elementares de si mesmo em um 

espectro definido no espaço e no tempo. 

 

A literatura sobre paleoclimas e climas tem nos assegurado uma base interpretativa 

relativamente segura: a de que vegetação e águas superficiais, assim como a fauna e o 

Homem têm seguido áreas de melhor manutenção de sua subsistência ou adaptando-se 

às imposições que o clima proporciona. Como modificador do ambiente, o clima 

redistribui cenários e prepondera sobre a distribuição da cobertura vegetal. Essa 

distribuição reflete-se em padrões fitogeográficos e nas conseqüentes distribuições de 

outros elementos que dependem da cobertura vegetal e águas superficiais (10).   

                                                 
(10) Sobre paleoclima e distribuição das coberturas vegetais, indicamos a leitura do capítulo 2 que 
aprofundará e tratará desse tema.  
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Essa fundamentação estabelece que a distribuição das águas superficiais e da ação 

modeladora dos cursos d’água e lagos em diferentes estruturas são resultantes da ação 

direta que o clima numa seriação histórica mantém sobre o ambiente. Aqui também o 

clima prepondera no aumento e diminuição das vazões, acumulação de sedimentos 

aluviais, formação de novos canais e abandono de outros. No mesmo sentido indicado 

por essa fundamentação, entendemos que a limnologia contribui para o conhecimento 

de um recurso fundamental à fauna e ao Homem e também deve ser vista numa 

perspectiva histórica que estabelece a variabilidade de relações que pôde sustentar cm 

aspectos biodinâmicos. 

 

 

1.2.3 Grupo 3 - Aspectos Ambientais Biodinâmicos e de Modificação  

 

Como apontamos acima, num breve trato dos aspectos ambientais de estrutura e 

cobertura, há fatores que contribuem na formação de ambientes e na definição de 

unidades elementares da paisagem. Tratamos essas múltiplas relações como a 

explicação única da diversificação dos ambientes e de sua dinâmica. E cremos que 

a palavra exata para adotar essa perspectiva ambiental nessa pesquisa seja 

dinâmica (11).  

 

As modificações possíveis de serem observadas no espectro de duração da observação 

humana (ou seja, na curta duração 12) são aquelas entre aspectos de cobertura e aspectos 

biodinâmicos. A relação bios-cobertura é, invariavelmente, modificadora, e conta com 

dinâmicas inerentes e particularizantes entre espécie e habitat (13), um dos motivos para 

a origem de espécies endêmicas de flora e fauna. 

 

Os Aspectos Ambientais Biodinâmicos e de Modificação englobam a fauna, o homem 

e as decorrências que esses agentes causam ao ambiente, tais como a influência na 

                                                 
(11) O capítulo 4 trata da motivação dessa opção teórica.  
(12) Não usamos neste capítulo a curta duração de Coulanges como um leitor acostumado aos 
textos clássicos de História poderia pensar, mas sim a de Gradstein & Ogg (1996) nas relações 
entre tempo geológico e relação da vida na terra. 
(13) As definições fundamentais ecológicas utilizadas pelo autor são aquelas clássicas de Odum 
(2005). Para o leitor não familiarizado com a Ecologia recomendamos a leitura de Odum como 
ponto de partida. 
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distribuição dos recursos alimentares e na manutenção de seus sistemas sociais e 

reprodutivos. As relações que a fauna estabelece com a cobertura mantêm suas 

relações sociais de espécie e garantem o sucesso de sua reprodução e manutenção 

numa perspectiva histórica. Esse é o motivo de compreender-se a ictiologia e a 

fauna, mas que não será abordado nesta dissertação. Aqui fazemos uma inversão que 

a fauna pode manter em seus próprios sistemas para, delimitado os nichos onde 

podem ocorrer, tratá-los como recursos que levam o Homem a adaptar suas 

estratégias de subsistência e buscar pela estabilidade das mesmas. Essa perspectiva 

será tratada pela Arqueologia (14), com decorrência das relações que o Homem 

mantêm com a Cobertura e a Estrutura, modificando a primeira intensamente e a 

segunda superficialmente (15). 

 

Em síntese, pensamos que o tratamento dessas relações aspectuais em diversos níveis, 

como fazemos nessa dissertação, revela que esta dissertação não nega a inter-relação 

entre diversas variáveis e variantes, mas trata-a em níveis distintos de acordo que as 

relações diretas que mantêm entre si e com o foco de observação. Esse filtro das 

relações intra-ambientais reajusta o foco para um tratamento mais acuidado das relações 

inter, ou seja, das relações entre Ambiente e Homem numa perspectiva ecossistêmica e 

histórica. Dentro dessa perspectiva histórica passemos à uma caracterização do presente 

para, no momento seguinte, tentarmos reconstruir o passado. 

 

 

1.3 Caracterização ambiental 

 

Apresentado os Aspectos Ambientais que serão levados em conta para a abordagem 

ecossistêmica dos dados arqueológicos, passamos a uma caracterização sistemática 

regional e local no presente.  

 

 

 

                                                 
(14) ver capítulo 3. 
(15) Não levamos em consideração, para esta Dissertação, as influências que a ação humana teve 
sobre o clima no Mundo e em escalas micro-regionais, pois de difícil observação. Adotamos as 
influências que o clima teve sobre a organização dos grupos humanos na transição do Holoceno 
Médio para o Tardio. 
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1.3.1 Geologia regional 

 

A região onde está localizada a área de estudo dessa Dissertação insere-se no contexto 

tectônico da Faixa de Dobramentos Apiaí-Ribeira (16) (Mapa 3). Trata-se de uma região 

intensamente deformada por falhamentos transcorrentes e transpressivos de direção NE-

SW (CCRG 2003 [v2]: 29). Por este motivo, os geólogos afirmam a impossibilidade de 

reconstituir a estratigrafia das unidades proterozóicas (Grupo Açungüi, Formação 

Iporanga e Complexo Barreiro). Em conseqüência, os estudos realizados na região 

propõem o empilhamento tectônico dessas unidades, o que pode ser considerado como 

um fator limitante para a compreensão mais detalhada da estratigrafia geológica da 

região. 

 

Em comparação com estudos no Ribeira e com observações na região de estudo, 

Takahashi et alli (1983) propôs as seguintes unidades, como indica a Tabela 1.3:  

                                                 
(16) Ver Folha Capão Bonito – SG-22-x-B-III-1/IBGE (1:50.000). Mapeada por Takahashi et alii 
1983. 
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Tabela 1.3 Unidades geológicas e Reconstituição Estratigráfica presumida (18). 

 

 

Estruturalmente, as unidades mais complexas são datadas do Proterozóico, muito 

dobradas internamente, o que inverteu a posição original das camadas sedimentares e 

colocando na mesma profundidade rochas de idades muito diferentes entre si. A 

foliação principal tem orientação N40E e mergulhos de médio a alto ângulo para NW. 

Devido à densa cobertura de Mata Atlântica e a quase ausência de afloramentos na área 

de estudo, observações acuradas para as unidades datadas do Proterozóico seriam 

imprecisas. 

 

Os calcários, importantes nessa região e para a realização desse estudo, estão associados 

ao Complexo Açungüi, datados do Proterozóico. Podem formar dobras e falhas de 

pequena amplitude independentemente das estruturas geológicas regionais e 

diaclasamentos podem ser detectados no alinhamento N40º a N50ºW, onde estão 

                                                 
(17) De acordo com Gradstein & Ogg (1996). 
(18) Tabela construída a partir de dados constantes em Leinz & Amaral (1969); Ross (2001); 
CCRG (2003); Takahashi et alii (1983); Suguio (1999) e Texeira et alii (2003). Optamos pelas 
datações constantes em Gradstein & Ogg (1996), considerada a obra com a geocronologia mais 
acurada por inúmeros autores. 

Unidade Geológica Período Geológico Formativo Tempo decorrido (17) 

Formação I – Proterozóico  de 2,5 bilhões AP até 590 
milhões AP. 

1) Grupo Açungüi  

Formação III – Proterozóico  de 2,5 bilhões AP até 590 
milhões AP. 

2) Complexo Barreiro Ciclo Brasiliano 600 milhões AP 

3) Complexo Três Córregos-Barreiro Ciclo Brasiliano 600 milhões AP 

4) Formação Iporanga Não definido Não definido 

5) Granito Freguesia-Velha Eocambriano 545-495 milhões AP 

6) Granito Almas Eocambriano 545-495 milhões AP 

7) Intrusivas básicas Mesozóico – Juro-cretáceo 206-65 milhões AP 

8) Depósitos aluvionares Quartenário 1,8 milhão AP - hoje 
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situados os diques de diabásios (19). A seguir, trataremos de descrever cada unidade, 

indicando a provável seqüência estratigráfica geológica para a região. 

 

 

1.3.1.1 Grupo Açungüi 

 

O Grupo Açungüi ocupa a maior parte da área de estudo. Takahashi et alii (1983) 

dividiram-na em três formações (I, II e III). Em Ribeirão Grande são observadas, 

contudo, apenas as Formações I e III. 

 

Alguns autores admitem que esse Grupo depositou-se em ambiente marinho de 

plataforma cratônica (20). A Formação I foi acompanhada de vulcanismo de caráter 

básico, enquanto a Formação III, de igual magnetismo básico, sucedeu-se com presença 

de sills e diques de diabásio em intrusões discordantes, detectados no vale do Chapéu, 

no bairro rural dos Rodrigues e, também, no Barro Branco (21). 

 

Os calcários presentes no Complexo Assungüi, por não apresentarem fósseis, apontam 

para a maior probabilidade de que tenham sido gerados através da precipitação de 

carbonato de cálcio de águas marinhas, saturadas dessa substância. Num antigo 

ambiente de sedimentação, teriam sido depositadas extensas camadas de arenitos, 

argilas e calcários, formando assim um pacote de sedimentos clásticos e químicos. 

Posteriormente, o metamorfismo regional teria alterado a estrutura geral e dado origem 

aos filitos, quartzitos e calcários atuais.  

 

Os esforços dos processos de metamórfico teriam dado origem às falhas e fraturas, 

preenchidas por soluções ascendentes provenientes do processo orogenético enfrentado 

                                                 
(19) “Quanto à sua gênese, o calcário encontra-se distribuído abundantemente na crosta terrestre, 
apresentando-se em camadas e lentes intercaladas nas formações metamórficas e sedimentares, nos 
diversos períodos geológicos. Sua origem relaciona-se à acumulação de organismos inferiores, 
principalmente de ambiente marinho, ou então resultam da precipitação de carbonato de cálcio 
dissolvido nas águas de rios, lagos e mares” (CCRG, 2003 [v5]: 33).  
(20) Além do estudo clássicos de Petri & Suguio (1969) que estabeleceu a primeira interpretação 
paleogeográfica e paleoambiental para as seqüências do Grupo Açungüi no vale do Ribeira, soma-
se unicamente os estudos de Pires (1990) em Apiaí e Iporanga. Para uma visão sintética da 
faciologia e análise paleoambiental de uma das seqüências do Grupo Açungüi, ver Pires, 1991. 
(21) Essas observações de ocorrência, devem-se ao autor dessa Dissertação e formam importante 
conhecimento da Estrutura da área de estudo, assim como indicador de fontes de matérias-primas 
diversas, como veremos mais adiante. 
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na região durante períodos posteriores ao Proterozóico. Com novas dissoluções e 

precipitações, as falhas finalmente foram preenchidas por veios de calcita, como pode 

ser observado em afloramentos e na Caverna do Cheirol (bairro rural do Ouro Fino). 

 

 

1.3.1.1.1 Grupo Açungüi - Formação I 

 

Apenas a Fácie Inferior dessa Formação está presente na área de estudo dessa 

Dissertação. Suas rochas constituem a base do Grupo Açungüi e são representadas pelos 

carbonatoxistos e micaxistos intercalados por metacalcários, metabasitos e metamargas, 

além da ocorrência de rochas calciossilicatadas (22).  

 

O termo carbonatoxisto é empregado genericamente, pois inclui um pacote de 

carbonatos impuros que formam rochas foliadas com intercalações de metacalcário e/ou 

metadolomitos, nem sempre individualizáveis, assim como micaxistos não-

carbonáticos.  

 

Os metacalcários apresentam teores de CaO e de MgO diversos, sendo os mais comuns 

os metacalcários magnesianos. O corpo dos metabasitos (23) ocorre ao longo da borda 

sul do Complexo Barreiro e é constituído basicamente por hornblenda, plagioclásio e 

quartzo, em menor quantidade. 

 

 

1.3.1.1.2 Grupo Açungüi - Formação III 

 

Apresenta-se de forma mais significativa que a Formação I e constitui a maior porção 

representada na área de estudo. Apresenta filitos, metassiltitos, sericitas xistos, 

metapelitos carbonáticos, filitos grafitosos com intercalações de metabasitos. Ocorrem, 

ainda metacalcários calçíticos e dolomíticos, com concentração de SiO2 em 20% em 

sua constituição, excelentes para o processamento do calcário. 

                                                 
(22) Os calciossilicatos podem corresponder à matéria-prima dos vestígios líticos dos grupos 
caçadores-coletores denominados no capítulo 7 de calcário silicificado e sílex de diversas 
colorações. 
(23) Para um detalhamento sobre geoquímica e ambiência dos metabasitos no alto e médio vale do 
Ribeira, contígua à área de estudo, ver Frascá et alii (1997).  
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1.3.1.2 Complexo Barreiro 

 

Este complexo ocupa a região NW as área de estudo. Abarca rochas sin a tardi 

tectônicas alongadas, seguindo a direção NE-SW, que são biotitas-granitos, porfiróides, 

acizentados, passando para quartzo-monzonitos e granodioritos. Tais rochas têm 

significativa representação na área estudada, distribuindo-se por maciços alongados 

concordantes e semiconcordantes à estruturação regional nordeste e por outros corpos 

intrusivos discordantes. Suas áreas de definição, no entanto, são pobres em 

afloramentos, formados, quando existem, por rochas muito alteradas em relação ao seu 

substrato. 

 

De acordo outros mapeamentos no Estado de São Paulo, reconhece-se que as rochas 

associadas aos maciços concordantes e semi-disconcordantes são sin e tardi tectônicas e 

podendo estar inseridas na Geocronologia do Ciclo Brasiliano, segundo o que é aceito 

consensualmente entre os geólogos que estudam o Sudeste do Brasil (CCRG, 2003 [v2]: 

31). Os litotipos componentes de corpos discordantes foram associados, por sua vez, 

como pós-tectônicos e também associados ao Ciclo Brasiliano.  
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1.3.1.3 Complexo Três Córregos-Barreiro: uma proposição de unidade. 

 

Dentre as rochas consideradas sin e tardi tectônicas estão incluídas aquelas associadas 

ao Complexo Três Córregos-Barreiro e ao Granitóide de Capuava.  As rochas integradas 

neste Complexo são acinzentadas e porfiróides, exibindo matriz de granulação média e 

feldspatos de cor creme (oligoclásio) ou rosada (microclísio) de formas ovaladas, 

retangulares ou quadradas que atingem 6cm em seu eixo maior. A distribuição desses 

mega-cristais é errática e sua concentração muito variável. Nos locais de alta incidência 

há alinhamento, revelando estrutura do fluxo. Litotipos não-porfiróides rosados são 

também detectados, produto de metassomatose potássica tardia sobre os constituintes 

litológicos originais do maciço.  

 

Devido a essa ampla variação litológica dentro do Complexo, é admitida a associação 

que rochas granitóides da região. A observação dessa associação é ainda não 

comprovada, pois os afloramentos disponíveis para esse tipo de observação são 

escassos. Porém, há de se indicar a semelhança inegável entre os granitóides do 

Complexo Três Córregos e do Barreiro, as quais devem estar apenas separadas pela 

superfície. Seus contatos com os meta-sedimentos do Açungüi devem-se a falhamentos, 

ocorrendo, em seção delgada, cataclasitos de composição granítica junto à Falha da 

Lagoa.(24). 

 

 

1.3.1.4 Formação Iporanga 

 

A Formação Iporanga (25) ocorre apenas na porção SE da área de estudo, 

caracterizando-se como unidade metapelítica com presença de filitos, ardósias, meta-

argilitos, sericita-filitos e sericita-xistos. Seu contato com o Complexo Açungüi é dado 

por falhamentos e com a Formação III através das Falhas de Itabira e da Figueira. Pelo 

setor leste, a Formação Iporanga faz linde com as Formações I e II do Complexo 

Açunguï, através da Falha do Boituva. 

                                                 
(24) Para detalhamento dessa proposta de extensão do Complexo Barreiros à região dos Três 
Córregos (entre os bairros rurais Barro Branco e Ouro Fino), recomenda-se a leitura dos estudos 
geológicos e geotectônicos em CCRG, 2003, volumes 2 e 5. 
(25) Não encontramos estudos de referência que remetesse a uma idade estima da Formação 
Iporanga.  
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Não há estudos de detalhe para essa Formação no setor de Ribeirão Grande e suspeita-se 

que apesar de ser admitida como de origem imatura e do tipo molássica, tardia em relação 

ao Complexo Açungüi, pode tratar-se apenas de sedimentos sincrônicos à Formação III. 

Segundo Frasca et alii (1997: 41), a Formaçao Iporanga é constituída por metarritmitos 

finos, com intercalações de metarenitos, metaconglomerados e metabrechas polimíticas.  

 

 

1.3.1.5 Granito Freguesia-Velha 

 

O Granito Freguesia-Velha está associado ao Eocambriano. Está alinhado à Falha do Espírito 

Santo, na região do antigo bairro rural da Freguesia-Velha(26). Constitui-se um corpo 

alongado, com presença de leucogranitos de cor rosada, de granulação muito grossa e 

composto por quartzos cinzentos em meio a uma massa vermelha de feldspatos e fluorita (27). 

 

 

1.3.1.6 Granito Almas 

 

O Granito Almas também está associado ao Eocambriano Trata-se de um granodiorito 

de cor cinza, equigranular, de granulação média a grossa, composto de plagioclásio 

quartzo, ortoclásio, biotita e anfibólio.  

 

 

1.3.1.7 Intrusivas básicas 

 

As Intrusivas Básicas na região de estudo são, basicamente, diques de diabásio 

relacionados à reativação da Plataforma Sul-Americana. São datadas do Mesozóico 

(Juro-cretáceo) e preenchem as fraturas de direção N40-50W. Os diques de diabásio 

estão associados ao magnetismo ofiolítico que ocorreu nesse período geológico e afetou 

                                                 
(26) Hoje a Fábrica da Companhia de Cimento Ribeirão Grande. A história de desapropriação dos 
antigos habitantes da Freguesia-Velha para a construção da Fábrica é bem conhecida na região. Os 
tradicionais moradores desse antigo bairro rural são descendentes dos colonizadores de Apiaí-
Mirim que subiram para os Campos de Guapiara, já no contraforte ocidental da Serra de 
Paranapiacaba e depois, rumaram para a Freguesia-Velha, com o abandono do Arraial do Campo 
de Guapiara. Esta é uma das histórias mais tradicionais dos ribeirão-grandenses. 
(27)Sobre o processo de dolomitização, a literatura geológica ainda dispõe de poucos dados 
conclusivos acerca da gênese e desenvolvimento dos granitóides. Ver 
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toda a região sul do Brasil, ocupando espaços pré-existentes nas rochas anteriores e são 

muitos freqüentes em Ribeirão Grande e Vale do Ribeira (28). 

 

 

1.3.1.8 Depósitos Aluvionares 

 

Os Depósitos Aluviares constituem pequena representatividade no contexto estudado. Apenas 

após a confluência do Ribeirão Grande com o rio Almas, na altura do perímetro urbano de 

município homônimo e que as planícies aluvionares e seus depósitos têm maior relevância. 

Na região mais serrana, onde as Falhas têm contatos mais estreitos e seqüenciais, ocorre um 

vale estruturado, muito estreito, pela qual o rio Almas percorre o mesmo caminho há 

milênios. Os poucos sedimentos aluvionais constituem-se por sedimentos argilosos e 

consolidados, associados a cascalheiras e blocos de pequenas dimensões. 

 

Embora de pouca expressividade espacial, as regiões de cascalheiras foram freqüentadas 

pelos grupos caçadores-coletores que habitaram a Serra de Paranapiacaba e muitos seixos de 

sílex e de quartzito de fina granulação, carreados pelas águas do Rio das Almas desde a Serra 

dos Agudos e, certamente, aumentaram a oferta de matérias-primas disponíveis na região (29). 

 

 

1.3.2 Geologia local (30) 

 

Apresentada a Geologia Regional e sua complexidade na área de estudo, passamos para 

o detalhamento da Geologia das principais áreas-piloto estudadas por essa Dissertação: 

1) Área-Piloto Limeira; 2) Área-Piloto Leiteria; 3) Área-Piloto Barro Branco. 

                                                 
(28) O estudo citado de Frascá et alii (1997:45) analisou amostras de intrusivas básicas associados 
ao Gabro de Apiaí e os famosos (porém pouco estudados) diques de diabásio do Ribeira e Alto 
Paranapanema.  
(29) Sobre a utilização de fontes de matéria-prima pelos grupos caçadores-coletores entre o 
Holoceno Médio e a transição para o Holoceno Tardio, ver capítulos 7 e 8. 
(30) Estudos geomecâncos de detalhe realizados pela Geoprotec foram consultados intensivamente 
para a compreensão da dinâmica estrutural das Áreas-Piloto, em especial do Barro Branco e para a 
melhor compreensão do pacote sedimentar sondado pelas perfuratrizes da Soenvil, que atingiram 
até 13,45m (sondagens SP01 e SP02). Embora consultados, esses estudos não serão incluídos em 
nossa Dissertação. Estudos de pressão e densidade, assim como medidas de umidade do solo 
contribuirão para o refinamento de estudos geoarqueológicos na região e poderão nos servir como 
indicadores mais precisos para datações relativas estendidas por sigma. Para análise dos estudos 
geomecânicos da Geoprotec, ver CCRG, 2003 [v4]: 33-214. Para consulta dos perfis das 
sondagens SP01 e SP02 ver CCRG, 2003 [v4]: 213 e 214. 
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1.3.2.1 Geologia da Área-Piloto Limeira 

 

Predomina no vale do Chapéu uma espessa lente de calcário, motivo pelo qual as 

cimenteiras se instalaram na região desde meados da década de 1970. São lentes de 

calcário intercaladas com calco-filitos, xistos e filitos. Os contatos de capa e lapa com o 

calcário ocorrem com os filitos e a extensão da lente não chega ao rio das Almas em sua 

margem direita. Acima da lente de calcário, contudo, há uma camada de filitos cinza-

azulados e arroxeados, com trechos intemperizados e outros bem preservados. 

 

O calcário da lente é mole, compacto, pouco fraturado e de cor cinza-escura. Apresenta 

estrutura microcristalina, assim como alterna faixas maciças com bandeadas nítidas ou 

incipientes. No vale do Chapéu há camada variável de 1 a 50cm de intercalações de pelitos 

e, em alguns casos, no contato pelito-calcário, presença de piritas. Os pelitos podem 

apresentar, assim como os calcários, vênulas de calcita. De modo geral, o calcário no vale 

do Chapéu é muito puro, apresentando grande concentração de SiO2 nas áreas de 

intercalações com o pelito e grande concentração de MgO onde há pirita disseminada. 

 

Subjacente a essa espessa lente de calcário, os filitos cinza-escuro voltam a estar presentes 

e, em sua faixa de contato com a base da lente de calcário também pode apresentar vênulas 

de calcita em maior intensidade do que na capa. Os estudos geológicos no vale do Chapéu 

revelaram um terreno fortemente estruturado de forma dobrada e sinclinal, levemente 

assimétrica, com o flanco sudeste do vale levemente mais inclinado em relação ao flanco 

nordeste e eixo orientado de S70W, com 20º de mergulho. O flanco sul-sudeste pode atingir 

até 80º de mergulho, predominando medidas entre 40 e 70º. O flanco norte-nordeste 

apresenta mergulhos de 35 a 45º em sentido SW. 

 

A orientação do dobramento do calcário no vale do Chapéu apresenta um vale muito 

encaixado, estreito e florestado no sentido Boituva (Foto 1), com topos exíguos e pouco 

aplainados, dificultando acessos e possibilidade de estabelecimento de acamamentos de 

longa duração. Dessa forma, foram detectados no entorno do vale do Chapéu (hoje 

completamente desfigurado pela lavra da Limeira), poucas áreas com presença de 

vestígios arqueológicos. Em um dos pequenos abrigos de área de encosta, a 50cm de 
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profundidade (unidade 500N500W), foram encontrados sinais de uma fogueira e alguns 

vestígios de reavivamento de artefato ponta projétil (31) (Foto 2). 

 

Ressaltamos que os sítios arqueológicos detectados na Limeira estão no estreito corredor 

entre as cadeias serranas da Limeira em direção ao Boituva. Onde há uma abertura maior 

desse intervalo interserrano, com predomínio de charneca e em área de difícil acesso, foram 

detectados dois sítios arqueológicos em patamares de média vertente, um deles associado a 

um afloramento de quartzo leitoso em blocos, explorados intensivamente (32). 

 

 
Foto 1. Estreito vale da Limeira-Boituva, florestado e de acentuada declividades (D. 
Assunção). 

 

                                                 
(31) Foram realizados mais de 100 poços-teste no profundo e estreito talvegue junto ao Afluente 
Sul do córrego do Chapéu, além de 20 unidades de escavação que atingiram 3 metros de 
profundidade. O objetivo dessas unidades, que somam mais de 20m² foi o de detectar os limites 
dos sedimentos do Pleistoceno e determinar a profundidade relativa para sedimentos mais antigos 
na Área Piloto da Limeira. A presença humana no vale é registrada apenas por esse acampamento 
temporário e pela presença de uma cava de mineração do século XIX (ver Robrahn-González et 
alii, 2005). Com acúmulo de sedimentos mais intenso do que aquele calculado no Barro Branco, 
estimamos que a fogueira tenha idade entre 3.000 e 2.000 anos AP. A amostra (Li500N500WN5) 
não foi enviada para datação radiocarbônica. 
(32) Caso do sítio Limeira 1, onde uma grande quantidade de fragmentos de bloco e bloco 
apresentaram sinais de redução e preparo de núcleos menores, geralmente prismáticos. Poucos 
vestígios estavam em superfície, resultantes de um corte de antiga estrada que cortava a área. 
Sinais de exploração desses pequenos afloramentos são detectados entre 50 e 60cm de 
profundidade, com idade relativa estimada de 5.000-6.000 anos AP. Ressalta-se, contudo, que não 
realizamos trincheiras de geomorfologia para esse setor, uma área de difícil acesso debaixo da 
densa e desenvolvida Mata Atlântica. Lascas de acabamento e de reavivamento de bordo de pontas 
projéteis revelam ainda que o local deve ter servido de estação de acampamento e caça, como 
ainda hoje o é para a população local. Ver mais detalhes dos sítios Limeira 1 e 2 no capítulo 6. 
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Foto 2: Unidade 500N500W em abrigo sob rocha calcário na AP Limeira. Note uma 
lente de fogueira antrópica, onde foi detectado material arqueológico (D. Assunção). 

 

 

1.3.2.2 Geologia da Área-Piloto Leiteria 

 

Nesta Área-Piloto não há afloramentos, predominando coberturas de rególito, 

constituído por argilas resultantes da decomposição de rochas pré-existentes associadas 

ao Complexo Três Córregos-Barreiro, Complexo Barreiro e Fácies Inferior da 

Formação I do Complexo Açungüi. 

 

Esta última Fácies da Formação I é composta por carbonato-xistos, com associação 

subordinada de micaxistos, metacalcários, metabasitos, indiferenciados (PMSaIicx) e 

com intercalações de metacalcários (PMSaIimc). Essa diferenciação geológica deu 

origem a três tipos de argila detectadas na Área Piloto Leiteria: 1) uma argila de menos 

sílica e baixo álcalis (predomina na Leiteria); 2) uma argila de alta sílica e alto álcalis 

(predomina no Madureira); e 3) uma argila de médio teor de sílica e médio teor de 

álcalis (predomina no Cristal). 

 

Nos setores mais rebaixados dos terrenos da Leiteria, com vales mais abertos e de 

relevo mais suave que a Limeira, detectamos a presença de afloramentos de quartzo 
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leitoso e, em menor quantidade, cascalhos de quartzo hialino nas proximidades com o 

bairro rural Anacleto, à margem direita do Córrego Cristal(33). 

 

 

1.3.2.3 Geologia da Área-Piloto Barro Branco 

 

O Barro Branco apresenta exposição de alguns afloramentos de rochas 

metassedimentares e metabásicas pertencentes ao Grupo Açungüi, representado pelo 

Membro Terrígeno Inferior (PMSaIIITimst) da Formação III, onde predominam filitos, 

metassiltitos, sericitas-filitos, sericitas-xistos, metapelitos carbonáticos, filitos grafitosos 

e meta-arenitos, indiferenciados e rochas do Proterozóico Superior (Granodiorito 

Almas) (Foto 3). 

 

O Membro Terrígeno Inferior é litologicamente definido como uma seqüência 

predominantemente terrígena, integrada por metassedimentos areno-síltico-

argilosos, aos quais se intercalam lentes de metaconglomerados oligomíticos e de 

meta-arenitos, com participação muito subordinada de carbonatos-pelitos. Os termos 

sílticos e argilosos são dominantes, compondo com os arenosos uma alternância. Os 

metaconglomerados são oligomíticos (seixos de quartzo e quartzito com até 3cm de 

diâmetro). O Granodiorito Almas apresenta rochas equigranulares de cor cinza, com 

granulação média a grosseira, formadas por plagioclásio, quartzo e minerais 

máficos. 

 

 

                                                 
(33) Provável fonte de matéria-prima para a produção de pontas projéteis de quartzo hialino na 
região.  Contudo, apenas no sítio Leiteria 8, em superfície, foi detectada artefato nessa matéria-
prima. Esse afloramento, em nível de base do córrego Cristal e de pequena lagoa no limite do 
bairro Cristal com o Anacletos foi detectado pelo autor desta Dissertação e está a 2km da área de 
trabalhos refinados de Geologia no Depósito Estéril da Leiteria. 
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Foto 3. Vale do Embramado. Em primeiro plano o sítio Br15; à esquerda, em segundo 
plano, Br14. Ao centro ainda o Br1 e Br2 e nos topos das formações à direita em 
segundo plano, Br17 e Br18 (mais alto). Ao fundo o Granito da Frequegia-Velha, a 
Serra dos Maciéis (C. Fuin). 
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1.3.2.4 Geologia Inter Áreas-Piloto Barro Branco-Leiteria 

 

À margem esquerda do Rio das Almas, em oposição ao Barro Branco, inicia-se o 

Granito Freguesia-Velha, que se estende por toda a Área-Piloto Cachoeira até a Serra do 

Maciel (de topo exposto), transitando daí para Oeste para os terrenos mais suaves de 

vales mais abertos do Cristal. Leucogranitos grosseiros avermelhados intrusivos do 

Granito Freguesia-Velha atravessa toda a seqüência da Formação I – Fácies Inferior do 

Grupo Açungüi, onde predominam os carbonato-xistos já no bairro rural Anacletos 

(junto à Estrada do Celeste). Próximo à Leiteria, no bairro Cristal, tem início granitóides 

do Complexo Barreiro.  

 

 

1.3.2.5 Geologia das demais Áreas-Piloto 

 

Além das Áreas-Piloto Limeira, Leiteria, Barro Branco e Cachoeira, detalhadas 

geologicamente nos sub-itens anteriores, as demais Áreas-Piloto (Ouro Fino, Lagoa de 

Cima, Intermontes, Barreiro e Boituva) apresentam diferenças marcantes e algumas 

semelhanças com as descrições acima. Não houve estudos sistemáticos com sondagens 

geológicas para essas áreas, de forma que optamos por fazer uma breve menção a essas 

Áreas-Piloto, onde as pesquisas foram realizadas de forma extensiva e indicamos o 

Mapa 3 para aqueles que se interessarem pelos detalhes deste complexo mosaico já 

indicado no item 1.3.1 e derivados. 

 

A Área-Piloto Ouro Fino situa-se imediatamente após a Área-Piloto Barro Branco, 

tendo linde com esta última. A Serra do Ouro Fino faz a fronteira sul e leste entre os 

dois bairros e essa fronteira marca um dos limites horizontais da faixa do Complexo 

Três Córregos- Barreiro. É claro, também, que a Formação I do Grupo Açungüi 

predomina no setor norte da Área-Piloto Ouro Fino. Trata-se, contudo, da maior Área-

Piloto, assim como um dos maiores bairros rurais de Ribeirão Grande, onde o Ribeirão 

Ouro Fino, afluente da margem direita do rio Almas, conta com significativa planície de 

inundação dentro dos cenários regionais das Áreas-Piloto estudadas (34).  

                                                 
(34) Há casos em que a Geologia explica claramente a implantação de sítios arqueológicos e este é 
o caso, como ocorre no afluente da margem direita do rio das Almas, o Ribeirão Ouro Fino 
(também conhecido como Ribeirão da Capela do Preto, associada a uma das tradicionais histórias 
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A Área-Piloto Lagoa de Cima já está próximo ao núcleo urbano de Ribeirão Grande, 

próximo à foz do Ribeirão Grande no rio das Almas. Os terrenos continuam elevados e 

uma cadeia intermontana estrangula vales com discretos corpos d’água, dividindo 

pequenos afluentes que deságuam no rio das Conchas e, por outro lado, no rio das 

Almas. Apenas no bairro rural da Lagoa(35), hoje assoreada, é que ocorre uma abertura 

do vale e uma suavização do terreno na mais extensa planície de inundação do Almas 

em seu alto curso(36). 

                                                                                                                                               
da região). É na transição dos terrenos mais suaves e inundáveis dentro do Ouro Fino em direção 
ao vale mais encaixado e de talvegues profundos do complexo da Serra do Ouro Fino que têm 
início o Encanado Ouro Fino 1 (construções históricas dos séculos XVIII e XIX, para desvio do 
rio e mineração de ouro).  Os vértices dessa interessante área são UTM/UPS 7321000/76800; 
7321000/76900 e 7322000/768000; 7322000/769000. Para detalhes das estruturas dos Encanados 
ver estudos desenvolvidos pelos arqueólogos Wagner Bornal, Cláudia Queiroz, Andrés Zarankyn e 
do autor dessa Dissertação no Relatório Final Mina Limeira, sob coordenação da arqueóloga Erika 
Robrahn-González (Robrahn-González et alii, 2005). Os Encanados foram detectados pelo 
presente autor nos bairros Ribeirão Velho, Paciência, Cachoeira, Ouro Fino, Barro Branco, 
Passagem e Assentamento (em 2004). Há informações de que existam Encanados no distante 
Paulo Seco, de impossível acesso nos meses chuvosos. Os dois primeiros encanados na região 
foram detectados, contudo, pelo arqueólogo José Luiz de Moraes (entre 1998 e 1999, ver Moraes 
1999), sem que qualquer contextualização ou estudo descritivo ou histórico tivesse sido realizado. 
(35) Segundo moradores tradicionais do bairro rural Lagoa, o nome do bairro se deve à existência 
de uma grande lagoa à margem direita do rio das Almas. Rica em peixes pequenos e gastrópodes 
terrestres teve suas margens ocupadas pelos agricultores que plantam aí feijão, mandioca e banana. 
O sítio arqueológico Nassau 5, detectado pelo autor é um exemplo do antigo aproveitamento e 
manejo da área por caçadores-coletores e agricultores, estes últimos assentados na região desde o 
ano 1000 AP (data mais antiga, até o momento, para a chegada dos primeiros agricultores na 
região do Barro Branco – ver Capítulo 8 nesta Dissertação). Hoje, a Lagoa está assoreada e os 
sinais de depleção são muito claros, com presença, ainda de gleissolos e argilas brancas a cinza-
claro com mesclas laranjas, claros sinais de instabilidade em setores da lagoa e outra de maior 
estabilidade. O complexo de lagoas estende-se do bairro Lagoa em direção NW ao bairro Lagoa de 
Cima e, sentido SW, rumo à Serra dos Agudos e Parque Intervales e Carlos Botelho. 
(36) Indicamos que uma extensa área de inundação encontra-se entre os Campos de Guapiara e a 
Serra dos Agudos, onde nascem o Paranapanema e o Almas. Depressões hidromórficas 
concentram uma alta concentração de nascentes sob os sopés dessa Serra. Sinais de uso histórico 
desse espaço são revelados pelo anônimo arraial que se encontra do denominado Terceiro Campo 
de Guapiara. Sítios líticos encontram-se, também, dentro deste setor, conforme revelam inúmeras 
lascas de sílex e algumas pontas projéteis encontrados em patamares suaves sobre as charnecas. 
Tais sítios não foram escavados, pois encontram-se preservados dentro da APA Serra do Mar, já 
quase na fronteira com a EE Xitué. 
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A Área-Piloto Intermontes está em uma complexa região de intercalação entre diversas 

faixas geológicas, com presença da Faixa do Membro Terrígeno Inferior (filitos, 

metassiltitos, sericitas-filitos, sericitas-xistos, metapelitos carbonáticos, filitos grafitosos 

e meta-arenitos, indiferenciados) e do Granito Intrusivo Freguesia-Velha, que se estende 

até a Bela Vista, na fronteira com Guapiara. 

 

A Área-Piloto Barreiro está inserida numa ampla faixa de Granitóides sin e tardi 

Tectônicos do Complexo Barreiro (biotitas-granitos, porfiróides acizentados, quartzo-

monzonitos e granodioritos indiferenciados). O Complexo Barreiro atravessa a 

Formação I do Complexo Açungüi, Fácies Inferior, com predominância de carbonato-

xistos, com associação subordinada de micaxistos, metacalcários e metabasitos, 

indiferenciados. 

 

A Área-Piloto Boituva está inserida completamente no Membro Terrígeno Inferior 

(filitos, metassiltitos, sericitas-filitos, sericitas-xistos, metapelitos carbonáticos, filitos 

grafitosos e meta-arenitos, indiferenciados). 

 

 

1.3.3 Geomorfologia regional 

 

A área de estudo estende-se predominantemente sobre a Serra de Paranapiacaba e seus 

desdobramentos orientais intermontanos em direção ã cobertura sedimentar da Bacia do 

Paraná. Insere-se totalmente na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico, Zona 

do Planalto de Guapiara (IPT, 1981). A região comporta nascentes dos afluentes 

superiores da margem esquerda do Paranapanema, cuja borda sul marca o divisor de 

águas entre as drenagens continentais (Paranapanema) e litorâneas (Ribeira). O limite 

sudoeste da área de estudo (representado pela Área-Piloto Intermontes) está a 8 km do 

final do Planalto de Guapiara e início das baixadas do alto vale do Ribeira. 

 

O relevo, fortemente dissecado, conta com morros e serras restritas sustentados, 

basicamente, por filitos, argilas, quartzitos e metabasitos do Grupo Açungüi. Os 

granitos são importantes na região, marcando os principais divisores de água na área de 

estudo, assim como na crista divisora da Serra de Paranapiacaba, tal como a serra dos 

Agudos, um complexo de maciços graníticos. Algumas cristas monoclinais tendem a 
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aparecer em função do mergulho de camadas. Trata-se de uma região serrana e alta (os 

fundos de vale estão acima dos 700 metros de altitude), situada na vertente planáltica da 

serra de Paranapiacaba. Seu relevo é movimentado, um “mar de morros” cercado por 

espigões ainda mais elevados que, muitas vezes, ultrapassam os 950 m de altitude 

(Mapa 4). 

 

A amplitude de alturas local oscila entre 200 e 250m e a altitude dos topos de morros 

oscila entre 700 a 990m acima no nível do mar. A declividade dominante está entre 20 e 

30%, aumentando consideravelmente em alguns setores das Áreas-Piloto Limeira, Barro 

Branco, Cachoeira e Boituva. As formas de relevo são muito dissecadas, com vales 

entalhados associados com alta densidade de drenagem. Ocorre com freqüência 

processos erosivos agressivos (como observados nas Áreas-Piloto Intermontes, Barreiro 

e Lagoa de Cima) e deslocamentos de massas ocorrem nos períodos de maior índice 

pluviométrico (37) 

 

A maior parte do frontão escarpado da Serra de Paranapiacaba tem constituição 

granítica e cristas salientes são normalmente quartzíticas. Relevos elevados sobre 

calcário ocorrem ainda em Ribeirão Grande no vale do Chapéu e com maior freqüência 

nos municípios de Apiaí e Iporanga (38). Cabe às áreas de filitos e xistos a configuração 

de relevos mais baixos e o fato de abrigarem o curso dos principais rios na área de 

estudo. Direções de fraturas diversas influem no traçado de coletores menores e 

influênciam no curso meândrico de córregos em rios no alto curso do rio das Almas. 

Esses rios e córregos são moldurados por morros (em toda área de estudo), morros 

cársticos (ao sul da área de estudo, partir do Cheirol) e serras alongadas (como as serras 

do Ouro Fino e dos Maciéis, marcos geográficos regional).  

 

                                                 
(37) No mês de janeiro de 2005, entre os dias 23 a 29 de janeiro, foi registrado um dos índices mais 
altos de precipitações em Ribeirão Grande. O rio das Almas aumentou seu volume 
consideravelmente, assim como o Ribeirão Grande, deixando em isolamento durante mais de três 
dias diversos bairros rurais, incluindo o Barro Branco, Lagoa, Urucuba (sede da equipe durante os 
meses de escavação), Assentamento e outros. Neste último, duas pessoas morreram soterradas 
devido a um deslocamento de massa durante as fortes chuvas na região. Ainda não foram 
disponibilizados os dados pluviométricos dos monitoramentos da CCRG do ano 2005 para uma 
comparação mais acurada. Os habitantes tradicionais, no entanto, relatam que apenas na década de 
1960 houve uma cheia do Almas similar à que ocorreu em 2006. 
(38) Dados de geomorfologia genéricos podem ser confirmados no Plano de Gestão Ambiental 
(Fase 1) do Parque Estadual  Intervales (1998). 
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As altitudes predominantes no Planalto de Guapiara estão entre 800 e 1000m, muito 

distintas do vizinho Planalto do Ribeira Turvo, entre 200 e 800m, assim como a 

Depressão do Baixo Ribeira, a sudeste da área de estudo, com altitudes entre 60 e 190m. 

As declividades médias na área de estudo são de 20 a 30%. Todos esses fatores 

estruturais favorecem um cenário de semelhanças entre Vale do Ribeira e Alto 

Paranapanema e devem ser abordados mais detidamente no capítulo 2.  

 

Compartimento  
geomorfológico Modelado Morfologia/Morfometria Litologia 

Dinâmica 
superficial 

(susceptibilidade) 

Morros 

Topos convexos e aguçados. 
Vales com planícies aluviais 
estreitas.  
Densidade de drenagem de 
média a alta: 10 a 40%. 
Altitude: 700 a 990. 

Filitos, 
meta-siltitos, 
quartzitos e 
granitóides 

Rastejos e 
escorregamentos em 
vertentes com maior 
declividade; queda 
de blocos em 
vertentes rochosas. 

Serras 
alongadas 

Topos aguçados, picos. 
Vertentes retilíneas a 
convexas. Vales encaixados.
 Densidade de drenagem 
média. Declividade média a 
alta: 20 a 40%. Altitude: de 
760 a 990. 

Quartzitos, 
filitos e 
ardósias 

Rastejos, 
escorregamentos e 
quedas de blocos em 
vertentes rochosas. 

Planalto de 
Guapiara 

Morros 
cársticos 

Topos convexos ou pico 
cônicos. 
Vertentes convexas e 
retilíneas. Ocorrem dolinas.  
Densidade de drenagem 
baixa. Declividade: baixa a 
alta: 10 a 50%, altitude de 
400 a 960 

Meta-
calcários 

Intemperismo 
químico, dissolução 
e carbonatação. 
Rastejos, 
movimentos de 
massa e abatimentos 
de solo. 

 

Tabela 1.4. Caracterização geomorfológica dos modelados da área de Estudo (adaptado de PEI-PGA 1998:32) 
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1.3.4 Geomorfologia local 

 

Toda a área de estudo (ou seja, das 9 Áreas-Piloto) está inclusa na Zona do Planalto de 

Guapiara (39).  Esse planalto é composto por morros baixos, de altitudes entre 650 a 

1050m de altitude, com topos convexos, declividades entre 20 e 30% com solos 

dominantes Cambissolo (40) cobrindo granitos, calcários e filitos. Há, ainda, ocorrências 

de Latossolos e de Neossolos Litólicos. 

 

O vale do rio das Almas apresenta estreitas áreas de deposição aluvionar de sua 

nascente até a barra do Ribeirão Grande. Podemos indicar quatro pontos onde esses 

depósitos são mais significativos, de acordo com nossas observações: 1) Na área de 

Depressões Hidromórficas no sopé da Serra dos Agudos, ou seja, junto às nascentes do 

Almas e do Paranapanema, entre a Fazenda Sakamoto e os Campos de Guapiara, onde o 

Ribeirão Velho, o Ribeirão do Silêncio e o Ribeirão Vermelho percorrem uma ampla 

charneca antes de desaguar no rio das Almas; 2) Na porção mais aberta do vale do Ouro 

Fino; 3) No vale da Lagoa e, finalmente; 4) Na confluência com o Ribeirão Grande, em 

Urucuba. Os depósitos aluvionares são mais extensos e significativos e podem ser 

importantes na compreensão da História do Quartenário na região, principalmente para 

o período do Holoceno (41) (Mapa 4). 

 

 

1.3.4.1 Geomorfologia do vale do Chapéu, Área-Piloto Limeira 

 

O córrego Chapéu e seu Afluente Sul percorrem um ponto mais friável dos 

metacalcários presentes nessa Área-Piloto. Feições cársticas isoladas ocorrem nas 

vertentes NW e SE da lente de calcário nesta área. O talvegue do córrego do Chapéu 

desenvolve-se sobre uma planície aluvional estreita em seu alto curso e de quase uma 

                                                 
(39)Tal informação nos é útil para futuros detalhamentos dos processos pedológicos relacionados à 
situação dos depósitos arqueológicos, como veremos mais adiante no capítulo 2. 
(40) Adotamos a Classificação Embrapa de 1999, assim como as observações de Igor Lepsh, 2003.  
(41) As depressões hidromórficas na base da Serra dos Agudos, assim como os terrenos em 
charneca dos Campos de Guapiara e do corredor inter-montano da Limeira-Boituva são excelentes 
estações para a coleta de dados palinológicos que contribuiriam para o conhecimento da história 
ecológica da região. Da mesma forma, a Lagoa Vermelha em uma das unidades de conservação e 
coletas sistemáticas nas grutas menos visitadas do Intervales podem servir para uma reconstrução 
ambiental detalhada da região. 
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centena de metros em seu baixo curso, antes de desaguar no rio das Almas em sua 

margem direita.  

 

Nesta porção (i.e., baixo curso do córrego do Chapéu), já fora da Área-Piloto em 

questão, um grande acúmulo de detritos, calhaus e blocos somam-se em meio a um 

sedimentos areno-argiloso. Além do alúvio, colúvios acumula-se neste setor a jusante 

do córrego em uma camada de vários metros que recobre os metacarbonatos dos 

terrenos adjacentes do baixo curso. 

 

No médio curso do córrego do Chapéu, onde hoje implantada a Mina Limeira, as 

camadas de calcário estão fortemente inclinadas, facilitando a fragmentação do calcário 

e dos filitos associados. Neste setor, a declividade é alta, chegando a 80%, área de 

instabilidade com constantes deslocamentos de massa. No médio curso, onde o Calcário 

aflora, há feições cársticas nas vertentes SE e NW do vale. Os afloramentos estendem-

se desde o contato com a planície aluvional até à altitude de 780m, onde é limitada pelo 

contato com filitos e metacalcários. Os metapelitos ocupam o topo do interflúvio no 

setor NW do vale e proporcionam um dos melhores pontos de visibilidade do relevo 

circundante, podendo ser deslumbrado o corredor serrano Limeira-Boituva (42). Nas 

vertentes S-SE do vale há situação análoga à anterior, com inclinação menor do calcário 

e cobertura pedológica mais desenvolvida, com metapelitos cobrindo a camada de 

calcários no interflúvio S-SE até à cota de 720m, com presença de topo amplo e 

ondulado sem presença de sítios arqueológicos. Nesta porção do vale existe uma 

cobertura pedológica sobre a superfície epicárstica. Sinais da epicarste podem ser 

inferidos pelos Kerren, gerados por dissolução abaixo do solo. A espessura maior do 

solo na vertente S-SE em relação à N-NW deve-se à inclinação menor da primeira 

quando comparada com a segunda. Portanto o padrão de acumulação de sedimentos no 

setor S-SE do médio curso do Chapéu é maior em relação ao setor N-NW, o que foi 

                                                 
(42) Não foram detectados, contudo, através de um longo transect de poços-teste (com 
profundidade variando de acordo com a presença dos afloramentos) no piso do vale do Chapéu em 
direção ao sumidouro entre os calcários e metapelitos até o topo NW (altura estimada pelo autor 
em 976m), sinais da presença de caçadores-coletores, i.e, lascas ou estilhas de sílex em 
profundidade. A área é de difícil acesso, com presença de Mata Atlântica desenvolvida, em alguns 
setores em seu optimum. Como indicam saçafrazes, xaxins e samabaias-açú. Para uma discussão 
da vegetação ver tópico 1.3.10 neste capítulo. 
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levado em conta para as tentativas de compreensão da dinâmica geomorfológica no vale 

e formação das camadas arqueológicas (43). 

 

 

1.3.4.2 Geomorfologia do vale do Cristal, Área-Piloto Leiteria 

 

Na micro-bacia do médio curso do Cristal a amplitude local varia de 30 a 100m e a 

altitude dos topos variam entre 800 e 900m, com declividade entre 10 e 20%. O solo nos 

topos é pouco desenvolvido, classificado como Cambissolo ou Neossolo litólico de 

acordo com o tipo de estratificação. 

 

Apresenta uma estratificação regular, com 40 a 60cm de solo e, abaixo dessa 

profundidade, presença de veios de quartzo e solo avermelhado, resultante da 

decomposição de filitos e metacalcários, formando o rególito, muito extensos neste 

setor. Os veios de quartzo distribuem-se de forma irregular, acompanhando antigas 

brechas da rocha decomposta e orienta-se ora em paralelo à superfície, ora mergulhando 

diagonalmente em até 45º (44) até o rególito mais próximo do embasamento. 

 

À menor declividade que apresenta o terreno, soma-se uma situação singular nesta 

Área-Piloto. Os topos onde se inserem os sítios Leiteria 1 e 2 foram intensamente 

movimentados pela monocultura do tomate, alterando os solos nessas áreas. Trata-se de 

uma camada variável de 20 a 40cm de cor escura (reddish brown) (45), orgânica, com 

sinais de intensa perturbação vertical. 

                                                 
(43) Consideramos, contudo, que os estudos de dinâmica geomorfológica nesse vale era de menor 
valia do que aquele desenvolvido do Barro Branco, onde o fundo de vale está preservado e a 
intervenção antrópica contemporânea era, comparativamente, bem menor. Apenas consideramos, 
para efeitos de um exercício de compreensão regional, os dados coligidos na unidade 500N500W 
da Limeira, área de ocorrência de fogueira com sinais de lascamento de reavivamento de pontas 
projéteis em abrigo sob rocha calcária, em área de deposição dos sedimentos decompostos dos 
metapelitos situados acima da cota 780m, que preencheram um paleocanal, duto de um sumidouro, 
como indicamos, de acordo com os estudos do espeleólogo Ivo Karmann. 
(44) Pela extensão que tinham foi considerado que poderiam ter sido stone lines, mas a presença de 
camadas contínuas, similares aos veios de calcita no calcário, assim como a forma angulosa dos 
quartzos indicou-nos a possibilidade de não se tratar de clastros ou indicadores de um período 
seco, mas sim de inversão de pacotes sedimentares, como observado pelo pedólogo Attila Miklós 
em estudos no Estado de São Paulo.  
(45) O uso da tabela Munsell foi aplicado em laboratório através de coletas sistemáticas de 
amostras por unidade escavada e por profundidade. Apesar dos esforços nessa coleta, notamos a 
mudança drástica de cor e textura após um mês em laboratório e optamos pelo descarte e não uso 
de informações que poderiam não corresponder à realidade dos solos locais. Optamos, nesse 
sentido, pela classificação dos solos e, para um momento futuro, no detalhamento de estudos que 
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Provável resultado da aplicação de NPK(46) nas plantações de tomate da Leiteria, o solo 

adquiriu concentrações de Fósforo que favoreceram a mudança de cor do mesmo, 

mudando de red-yellowish para reddish-brown, em comparação com setores 

preservados (aliás, muito restritos). Dessa forma, não apenas uma caracterização mais 

detalhada do contexto original dos solos na Leiteiria foram perdidos, mas, também, o 

registro estratigráfico vertical, com movimentação dos depósitos arqueológicos (47). 

Informações coletadas com os operadores do arado na plantação durante a década de 

1990 informam que o pente tinha de 40 a 80cm e a terra era acumulada em leiras para 

depois ser novamente distribuída com fertilizantes. Esta informação explicaria a 

profundidade em que a ação do NPK atingiu, assim como revela a limitação de uma 

análise horizontal para qualificação e inferência de áreas de atividades (48). 

 

 

1.3.4.3 Geomorfologia do vale do Embramado (49) e do vale da Onça (50), Área-

Piloto Barro Branco 

 

A micro-bacia do Embramado apresenta amplitude local que varia de 50 a 200m e a 

altitude dos topos varia de 700 a 1015m (51). A declividade dominante é de 20 a 30%. Já 

na micro-bacia do córrego da Onça, a variação de amplitude é de 70m, com declividade 

variando de 10 a 30% (52). 

 

Os solos apresentam espessura variável entre 1,5 a 4,5m em distintos pontos do vale. 

Ressalta-se, contudo, que há uma lógica de distribuição do solo e em sua espessura 

variável. À margem esquerda do Embramado, onde predominam os filitos da crista 

                                                                                                                                               
incluíssem o recurso da tabela Munsell em sítios que permirissem uma análise intra-sítio. Os 
resultados positivos desse método em andissols são apontados pelo artigo do arqueólogo Thomas 
Dillehay, em co-autoria com Daniel Fernandes Moreira e do autor dessa Dissertação (Dillehay et 
alii, no prelo).  
(46) Informação dos antigos plantadores de tomate, hoje dedicados à pecuária extensiva e 
fornecimento de leite para diversas localidades do município de Ribeirão Grande, daí o nome 
Leiteria para a região.  
(47) Uma tentativa de reconstrução vertical é indicada nos capítulos 6 e 8 dessa Dissertação.   
(48) Ver capítulo 6. 
(49) Nome coligido com moradores do Barro Branco. Principal informante: Moysés [Mineiro]. 
(50) Nome coligido com moradores do Barro Branco. Principal informante: Caetano Mendes.  
(51) Esta última altura tomada no divisor de águas Serra do Ouro Fino entre os bairros rurais Barro 
Branco e Ouro Fino, também limite entre as áreas-piloto homônimas.  
(52) As medidas de declividade foram tomadas em campo pela equipe do autor e confirmadas por 
medidas tomadas e apresentadas no capítulo 10 do Estudo de Impacto Ambiental da Mina Limeira 
(ver CCRG, 2003 [v2]: 43). 
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divisora da Serra do Ouro Fino, os solos variam de 0,5 m de espessura a 3,5m na cota 

900 metros. O solo torna a ficar raso na cota 850, com 1,5m de profundidade para, 

então, mergulhar em direção ao talvegue do Embramado, alcançando 4,5m.  

 

Esta situação variável contribui na classificação dos solos nesta área-piloto: de 

cambissolos a argissolos sobre uma mancha do Granito Almas. É fundamental notar que 

os solos que cobrem essa mancha de granito no Barro Branco não são apenas alóctones. 

O Barro Branco é uma ilha em meio à faixa da formação do Terrrígeno Superior, ou 

seja, um mar de filitos e metapelitos que dominam os divisores de água nesta Área-

Piloto (ver Mapa 3). Se em parte os solos do Barro Branco são resultantes da 

decomposição do próprio granito, como mostram os rególitos em profundidade entre 2,5 

a 4,5m, a presença de filitos e metapelitos explica-se pelo transporte das cristas 

divisoras em direção aos fundos de vale e patamares de baixa vertente do vale do 

Embramado. Trata-se de uma situação singular nessa faixa do Terrígeno Superior: solos 

não-alóctones, resultantes da decomposição do filito e metapelitos recobrindo uma 

região remanescente do Granito Almas.  

 

A esse fato indicamos a hipótese de que um processo de solifluxão tenha transportado 

os solos originários dos filitos em direção ao vale do Barro Branco, em todos os 

sentidos, de sentido radial a central, revelando uma de nossas chaves para decodificação 

da paisagem do Barro Branco: a profundidade em que os sítios arqueológicos se 

encontram (entre 80 a 40cm) (53).  

 

Na base do vale há manchas de uma argila branca que dá nome ao bairro rural. Em 

alguns pontos pode-se vê-la em superfície, como em porções do fundo de vale do 

Embramado antes de um dos estreitamentos do mesmo, junto ao sítio arqueológico 

Barro Branco 2, e em patamares de baixa vertente da margem esquerda do córrego da 

Onça, junto ao sítio arqueológico Barro Branco 9. Não há sinais de uso dessa argila 

pelos grupos caçadores-coletores e, tampouco, pelos grupos horticultores que 

percorreram esse vale (54).  

 

                                                 
(53) Esse assunto será retomado no capítulo 2.  
(54) Os vestígios cerâmicos encontrados escassamente em todo o vale entre 8cm de profundidade à 
superfície revelam ser de uma argila rica em minério de ferro, situação não alóctone.  
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1.3.4.4 Geomorfologia do vale do Três Córregos-Embramado e do vale do Ouro 

Fino, Área-Piloto Ouro Fino. 

 

O vale do Três-Córregos, nome local para o curso superior do Embramado é uma região 

encaixada com presença de filitos com declividade entre 20 a 40%, com solos pouco 

desenvolvidos e com nível de base exposto no setor em que se transforma no 

Embramado. O Três-Córregos nasce na fronteira com o carste onde está implantada a 

Caverna do Cheirol, nos divisores de água entre os vales do Ouro Fino e do Cheirol (55). 

Ocorrência de cambissolos e argissolos com presença de sítios arqueológicos entre 10 e 

80cm de profundidade. 

 

 

1.3.4.5 Geomorfologia do vale do Almas, Área-Piloto Cachoeira 

 

Entre as áreas estudadas, a Área-Piloto Cachoeira é a de maior declividade, 

apresentando estreito vale por onde corre o rio das Almas em de seus trechos mais 

encaixados, onde a amplitude topográfica varia facialmente em mais de 300m num 

curto intervalo horizontal, formando paredões e gargantas.  

 

Alguns patamares de baixa vertente da face sul da Serra dos Maciéis, um granito 

exposto da Freguesia-Velha, apresenta exíguo espaço para ocupação, a maioria muito 

próxima do patamar de inundação do rio das Almas, local de implantação de pequenos 

assentamentos agricultores. Os solos são muito rasos, com exceção da faixa de 

deposição aluvial (quaternária) e variam de 0,5 a 3m de profundidade, classificados de 

neossolos litólicos a argissolos. Na face oposta da Serra dos Maciéis, outros patamares 

de alta e média vertente se estendem, todos com sinais da presença de caçadores-

coletores, como indicam longas pontas de lança, incomuns no registro arqueológico dos 

sítios escavados. 

 

 

 

                                                 
(55) Por sua vez, a micro-bacia do Cheirol é uma das primeiras contribuintes do alto curso do 
Almas pela margem direita. Alguns quilômetros depois já estão situadas as nascentes de vários rios 
que deságuam no Ribeira de Iguape pela sua margem esquerda, entre eles o importante Rio Pilões. 
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1.3.4.6 Geomorfologia do vale do Boituva, Área-Piloto Boituva 

 

Essa área apresenta semelhanças com a Área-Piloto Limeira, com formações 

apresentando declividades acentuadas em vales estreitos com algumas aberturas de vale. 

O final do corredor Limeira-Boituva delimitado pela trilha da Jaguatirica contorna o 

divisor de águas entre afluentes do rio das Conchas e do rio das Almas. O solos são 

argissolos e cambissolos e nos fundos de vale, em patamares de média e baixa vertente 

encontramos o denominado localmente barro branco. Os depósitos aluviais são discretos 

no alto curso do córrego Boituva e não foi detectado algum setor de maior expansão 

desses depósitos na área estudada. 

 

 

1.3.4.7 Geomorfologia do vale das Bateias, Área-Piloto Intermontes 

 

Nessa Área-Piloto o vale do Bateias, em seu alto curso, é estruturado por Granitos que 

apresentam acentuada declividade. Essa é uma das poucas regiões onde manchas de 

latossolo foram identificadas associados a granitos. A maior parte dos solos, contudo, 

são argissolos e há uma menor ocorrência de cambissolos se comparado com as outras 

Áreas-piloto. Duas seqüências de stone lines foram detectadas no setor norte da Fazenda 

Intermontes, à base de um granito pertencente à estreita faixa da formação Fregueisa 

Velha que está orientada NE-SW atingindo já Guapiara, em Capela Alta, fronteira com 

Ribeirão Grande. Uma primeira linha está a 45cm de profundidade e outra a 2,40m, 

ambas formadas por clastros de quartzo e outras indiscriminadas. Stone lines foram 

observadas, além da Intermontes, no setor Ribeirão Grande-Capoeira Alta e na Área-

Piloto Cachoeira, no sopé da Serra dos Maciéis, no contato dos sedimentos 

transportados do granito do grupo Freguesia-Velha sobre os filitos da margem esquerda 

do Almas próximos à ponte do Barro Branco. 

 

 

1.3.4.8 Geomorfologia da Lagoa de Cima, Interflúvio Almas-Conchas, Área-Piloto 

Lagoa de Cima 

 

Solos pouco profundos, tais como cambissolos e argissolos. O fato de em alguns setores 

o rocha-base estar próxima da superfície é uma das explicações da existência dessas 
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lagoas em altitude. Lagoas de dimensões entre 20x15m a 40x20 podem ser encontradas 

nesta Área-Piloto, que faz divisa entre as micro-bacias da margem esquerda do rio das 

Conchas e as micro-bacias da margem direita do Ribeirão Grande. Embora apresente 

situação única entre as áreas estudadas, com assentamentos associados às lagoas e sua 

imediações, é uma área extremamente impactada pela expansão de pequenos sítios e 

agricultura de pequeno porte mecanizada. Todos os sítios nesta Área-Piloto foram 

afetados pela agricultura mecanizada, mesclando as possíveis camadas arqueológicas ou 

impossibilitando a análise de sua seqüência em detalhamento. 
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1.3.4.9 Geomorfologia do vale do Barreiro, Área-Piloto Barreiro 

 

Certamente, a Área-Piloto Barreiro é aquela que apresenta um quadro geomorfológico mais 

amplo e que a presente pesquisa não pôde estudar em pormenor. Por ser o mais longo dos 

afluentes do Almas, o córrego Barreiro corta diversas estruturas geológicas, gerando um 

complexo de alúvios e dinâmicas deposicionais distintas daquelas detectadas nos vales mais 

restritos com cursos d’água mais restritos. Situada em seu médio curso, a Área-Piloto 

Barreiro conta com um vale estruturado, porem de relevo mais suave à margem esquerda do 

córrego Barreiro, marcando um limite entre as terras mais acidentadas da crista divisora 

entre as bacias do Paranapanema e do Ribeira de Iguape. Os solos são cambissolos e 

argissolos e os alúvios são mais espessos do que em outras áreas estudadas. 

 

 

1.3.5 Hidrologia regional 

 

A Bacia Hidrográfica do rio das Almas pertence à Quarta Zona Hidrográfica do Estado 

de São Paulo, incluída na bacia regional do Alto Paranapanema nos domínios da 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 14 (DAEE, 1994). As 

microbacias abarcadas pelas 9 Área-Piloto são: 1) Micro-bacia do Chapéu; 2) Micro-

bacia do Cristal; 3) Micro-bacia do Três-Córregos-Embramado; 4) Micro-bacia do 

Onça; 5) Micro-bacia do Bateias; 6) Micro-bacia do Barreiro; 7) Micro-bacia do Ouro 

Fino; 8) Micro-bacia do Boituva e 9) Lagoas Endorréicas do Interflúvio Almas-

Conchas. A tabela 1.4 apresenta alguns dados que caracterizam as micro-bacias nas 

Áreas-Piloto e as compara com a Bacia do Rio das Almas. 

 

As drenagens apresentam características distintas daquelas enocontradas nos 

contrafortes ocidentais do vale do Ribeira. Segundo Ross & Moroz: 

 

“A drenagem nessa unidade de relevo [Planalto de Guapiara], apresenta 

um padrão dentrítico, adaptado às direções estruturais do planalto. Por ser 

uma unidade com formas de dissecação média a alta, com vales entalhados 

e densidade de drenagem média a alta, a área apresenta um nível de 

frailidade potencial de médio a alto, sendo sujeita a fortes atividades 

erosivas” (Ross & Moroz , 1996) 
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Contamos com poucos dados hidrológicos para a área de estudo e os estudos desenvolvidos 

nos Parques Estaduais e Estações Ecológicas na circunvizinhança não contemplam estudos 

hidrológicos de detalhe (com exceção dos estudos iniciais realizados pelo EIA da Mina 

Limeira). Os dados apresentados abaixo são resultados de um ano de observações e de 

inferências através do sistema de regionalização hidrológica (56), dado o desconhecimento 

de seriações históricas para a bacia do rio das Almas.  

 

Bacia 
Hidrográfica 

Micro-bacia 
hidrográfica 

PB AB CCP CTD DD CAN 

 Rio das Almas Chapéu 15,3 8,4 5,5 18,5 2,19 895 

Rio das Almas Cristal 5,9 1,6 1,9 4,1 2,48 838 

Três Córregos -
Embramado 11,2 3,9 4,1 7,9 2,00 925 

Rio das Almas 

Onça 3,7 0,6 1,1 1,4 2,33 815 

Rio das Almas Bateias s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Rio das Almas Barreiro 76,1 163,6 29,0 374,2 2,28 840 

Rio das Almas Ouro Fino s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Rio das Conchas Boituva 34,7 35,2 14,3 79,2 2,24 885 

Rio das Almas Lagoa de Cima s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Rio das Almas(57) Almas 98,7 370,1 45,8 660,6 1,79 840 
 

Tabela 1.5 (58). Características gerais das bacias estudadas nesta Dissertação. [PB: Perímetro da 
bacia (km²); AB: Área da Bacia (km²); CCP: Comprimento do córrego principal (em km²); CTD: 
Comprimento total das drenagens; DD: Densidade da drenagem (km/km²); CAN; Cota altimétrica da 
nascente do córrego principal (em m); SD: sem dados]. 
                                                 

(56) Além da coleta de dados in loco durante um ano, os geólogos responsáveis adotaram o sistema 
de regionalização hidrológica, procedimento elaborado pelo DAEE (Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do estado de São Paulo). Para balizar melhor este sistema, consultar DAEE 
(1994) e CCRG (2003 [v2]: 62-79). Para aqueles que querem adotar coeficientes mais detalhados 
para análise de dados que referenciem melhor os processos erosivos atuantes sobre sítios 
arqueológicos em fundos de vale e em outras porções do vale com ação hidrológica significativa, 
adotar as fórmulas de vazão, cálculo de vazões mínimas e médias; precipitação média anual; vazão 
média plurianual; vazão mínima natural; equação da chuva; tempo de concentração; coeficiente de 
escoamento superficial; método I-PA-WU; grau de impermeabilidade das bacias e outras fórmulas 
e equações que serviriam ao geoarqueólogo para uma melhor determinação de coeficientes que 
contribuam na reconstrução da paisagem e instrumentos de refinamento de datações relativas e 
absolutas dos contextos arqueológicos (Cf. Brown 1997). 
(57) Dados que se referem apenas ao alto curso do Rio das Almas, ou seja, até à confluência do 
Ribeirão Grande. Daí em diante, na altura de Urucuba tem início o médio rio das Almas, numa 
transição para os terreno e relativamente mais suaves da Depressão Periférica.  
(58) Baseado nos dados do estudo hidrológico realizados pela Tecnohidro e disponíveis no EIA da 
Mina Limeira, CCRG (2003: [v4]: 216-256 e [v2]: 73).  
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Conforme podemos observar, as micro-bacias estudadas correspondem a mais de 60% 

daquelas inclusas do alto rio das Almas (59). Enfatizamos que analisamos sempre 

características hidrológicas dentro do aspecto ambiental estrutural e na relação que 

mantém com os aspectos de cobertura e biodinâmicas. A maioria das nove Áreas-Piloto 

não abarca a totalidade dos cursos principais das micro-bacias (60) (Mapa 5). 

 

Consideramos que a hidrologia regional seja significativa no arranjo e distribuição dos 

recursos que as populações caçadoras-coletoras manejavam. Focamos, porém, a 

influência que a hidrologia poderia afetar na formação ou erosão dos depósitos 

arqueológicos em fundos de vale, situação comum no vale do Ribeira (ver De Blasis 

1988, 1996). Com o fato de ser o número de sítios arqueológicos em fundos de vale 

muito pequeno, optamos por abordar as influências pluviais nos processos de solifluxão 

que soterraram os solos paleoetnográficos, mantendo-os em profundidade nos patamares 

de média e alta vertente (61). 

                                                 
(59) A área da micro-bacia do Barreiro corresponde a 44,2% da Área Total do alto curso do rio 
Almas, enquanto a micro-bacia do Boituva corresponde a 9,5%, seguida da micro-bacia do 
Chapéu (2,2%); micro-bacia do Três-Córregos–Embramado (1,2%) e da micro-bacia do Cristal 
(0,4%). Embora sem as medidas exatas, estima-se que a micro-bacia do Bateias exceda a 3% e 
a do Ouro Fino próximo de 1%. As lagoas endorréicas da Lagoa de Cima não podem ser 
contabilizadas neste sistema. Dessa forma, as pesquisas apresentadas nesta Dissertação teriam 
abarcado 61% da área total da bacia do Alto Almas. 
(60) Para compreender melhor a inserção das Áreas-Piloto, seu critério de seleção, assim como 
o sistema de abordagem diferenciada entre as mesmas, ver capítulo 6. 
(61) Ver capítulo 2.  
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1.3.6 Clima regional 

 

O clima é, certamente, um dos fatores mais importantes na manutenção ou modificação 

de um ambiente. Ele atua fortemente sobre a organização do meio biótico, físico e 

antrópico. Para a determinação do tipo de clima na região adotaram-se os seguintes 

parâmetros: 1) Temperatura; 2) Umidade relativa do ar; 3) Insolação; 4) Nebulosidade; 

5) Evaporação (62) e 6) Pluviosidade (63). Sintetizamos o tratamento desses parâmetros 

em: 1) Condições térmicas; 2) Condições hídricas e umidade do ar e 3) Precipitações 

pluviométricas. 

 

O clima na região de estudo caracteriza-se por apresentar verões não muito quentes, 

chuvosos e úmidos com invernos de frescos a frios. Presença de temperaturas absolutas 

negativas, inversões térmicas e umidade quase constante do ar. Essas características 

incluem a área de estudo na área de transição do tropical típico do Brasil Central para o 

subtropical úmido do sul do Brasil.  

 

O paredão serrano representado pela Serra de Paranapiacaba (integrante do sistema 

Serra do Mar) funciona como uma barreira contra o avanço de massas de ar 

provenientes do oceano e do sul do continente sul-americano e direciona correntes de 

convenção que condensam e provocam nevoeiros e chuvas de caráter orográfico. A 

implantação da área entre a zona litorânea (clima úmido sem estação seca, chuvoso) e o 

planalto do interior paulista com a influência da Serra de Paranapiaca inserem o clima 

como Cwb com transição para o Cfb na escala de Koeppen, ou seja, da transição do 

mesotérmico com seca no inverno e verões brandos para o mesotérmico sem estações 

secas e verões brandos. Na classificação de Thornthwait, o clima regional é 

mesotérmico com ligeira deficiência hídrica no outono-inverno. As chuvas concentram-

se entre os meses de dezembro a fevereiro, com redução das mesmas durante os meses 

de julho a agosto. 

 
                                                 

(62)Os dados para Temperatura; Umidade relativa do ar; Insolação; Nebulosidade e Evaporação 
foram extrapoladas da Estação Metereológica do INMET de Itapeva.  
(63) Os dados para Pluviometria são provenientes do INMET de Itapeva e das seguintes estações da 
DAEE/SP das localidades do Barreiro (Ribeirão Grande 1947-1990), Itapeva (1946-2000), 
Cruzeirinho (Itapeva 1970-1998), IRM (Itapeva 1936-1961), Usina Santa Maria (Itapeva 1939-
1998), Usina São José (Itapeva 1939-1998), Guarizinho (Itapeva 1965-1998), Edem (Sorocaba 
1971-2000), Tapiraí (1942-2000), Cabeça da Anta (Tapiraí 1954-2000). Com base nesses dados 
foi caracterizado o clima por estudo incluso no EIA da CCRG (2003: [v5]: anexo 8). 
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De acordo com Monteiro (1973), levando em consideração a dinâmica dos 

sistemas atmosféricos, classifica o clima regional entre o alto Ribeira e alto 

Paranapanema como clima meridional úmido, onde a atuação das massas polares, 

já no baixo Ribeira, sobrepuja a atuação das massas tropicais. Indicamos, contudo, 

que à medida que se sobrepuja o espigão da serra de Paranapiacaba, em direção ao 

Planalto, menor é a força de atuação das massas polares em detrimento das 

tropicais, marcando um claro ponto de fronteira as zonas climáticas e de correntes 

atmosféricas intertropical (norte do Trópico de Capricórnio) e subtropical (sul do 

Trópico de Capricórnio) 64. 

 

 

1.3.6.1 Condições térmicas  

 

Os dados coligidos (ver tabelas 1.6 e 1.7) revelam que a área é caracterizada por ter um 

regime tropical atenuado, com invernos frios, com média das mínimas entre os meses de 

julho e agosto em torno dos 9°C e média das máximas em 22ºC. As mínimas absolutas 

chegam com freqüência a 6º em dias isolados ou consecutivos. No verão, a média das 

máximas não ultrapassa os 28ºC (28,3º em dezembro de 1994) e a máxima absoluta 

raramente vão além dos 30º (31,5º em dezembro de 1996) (65). 

 

 

1.3.6.2 Condições hídricas e umidade do ar. 

 

É notória a maior umidade nas encostadas voltadas para o sul sudeste da área de estudo, 

revelada pela vegetação e nos deslizamentos de massa detectados por estudos no Parque 

Intervales e em diversos pontos das Áreas-Piloto Limeira, Intermontes e Ouro Fino. Nas 

encostas voltadas para o norte as condições são distintas, com totais pluviométricos 

totais como indicamos no item 1.3.6.3. 

 

                                                 
(64) Estudos micro-climáticos próximos à área de estudo podem ser conferidos em PEI-PBA (1998: 
19-22). Devido à conservação do bioma nessa região, e sua proximidade com o estágio de 
optimum ecológico, estudos científicos no Parque Intervales serão de estrema importância para 
melhor caracterização do ambiente durante o Holoceno Tardio e das prováveis relações de caça e 
coletor dos grupos caçadores-coletores do período, precisando suas estratégias de mobilidade. 
(65) Fonte: CCRG, 2003 [v2]: 77 e [v5]: anexo 8.  
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A umidade relativa do ar atinge os valores mais baixos nos meses de inverno, agosto e 

setembro, próprios de uma área inserida em uma região tropical. No Parque Carlos 

Botelho, as médias das mínimas alcançam 40%. Os valores máximos são elevados, 

próximos de 100%, caracterizando o clima úmido durante quase todo o ano na área de 

estudo. 

 

 

1.3.6.3 Precipitação pluviométrica 

 

Grande parte das chuvas da região vem do Atlântico, que fica a leste da região estudada, 

gerando efeitos orográficos, chuvas de relevo, onde parte da umidade precipita antes de 

chegar à região. Esta menor pluviosidade em períodos de estiagem proporcionou a 

existência de matas de cerrado a menos de 20 km de Ribeirão Grande, já em Capão 

Bonito e que, assim como os resquícios da expansão da Mata das Araucárias em direção 

ao norte do Paraná, o Cerrado avançou do Planalto Central em direção ao sul em 

períodos mais antigos (Behling et alli 1998). 

 

Os dados de seriação histórica disponível do Parque Carlos Botelho no período de 1972 

a 2001 indicam a precipitação média anual de 1610mm/ano, acima das médias 

estabelecidas pelas estações do oeste de São Paulo e detctadas pelas medições de 2002-

2003 na área de estudo. O índice pluviométrico total anual médio concentra-se no 

semestre mais chuvoso – entre outubro e março – 67%. De dezembro a fevereiro este 

índice é de 38%. Tais dados demonstram que não se trata de um índice comum ao do 

Brasil tropical, clima Aw e variantes. O inverno, o período mais seco apresenta índice 

de 26%. 

 

A variabilidade temporal das chuvas é muito grande. Enquanto em 1983 foi registrada 

precipitação total de 2.264mm/ano, em 1990 foi registrado 774mm/ano, resultando em 

uma amplitude interanual de 1490mm/ano. A tabela 1.5 e o Gráfico 1.1 ilustram essas 

diferenças: 
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Meses Média (mm) Máxima (mm) Mínima (mm) Desvio padrão 

Janeiro 253,2 578,6 112,8 100,7 

Fevereiro 193,3 392,7 43,3 92,0 

Março 173,5 430,7 39,9 90,6 

Abril 101,3 193,6 12,7 47,3 

Maio 90,9 285,7 6,2 63,2 

Junho 86,7 324,4 6,7 80,8 

Julho 68,6 281,0 5,4 54,1 

Agosto 65,7 155,1 16,5 41,9 

Setembro 137,7 264,7 35,8 59,2 

Outubro 150,7 298,0 23,2 64,6 

Novembro 139,3 400,5 0,0 84,1 

Dezembro 178,9 383,6 0,0 86,5 

Total 1639,8 2264, 777,4 406,0 
 

Tabela 1.6. Síntese dos dados pluviométricos do Parque Carlos Botelho  
(extraído de CCRG, 2003 [v2]: 78). 

 

Como indicam os dados da Tabela 1.5 e de sua reprodução do Gráfico 1.1, janeiro é o 

mês mais chuvoso e, embora sejam os meses de julho a setembro os mais secos, há uma 

notável presença de chuvas concentradas nesse período como podemos notar nas 

máximas, muito acima da média. As chuvas podem chegar antes de seu período habitual 

que se inicia em outubro. Ressalta-se que se comparada a média pluviométrica do 

Parque Carlos Botelho com os dados da Estação pluviométrica do Barreiro, com média 

pluviométrica anual de 1284 mm, constatamos a grande diversidade de precipitações em 

uma área muito reduzida, reforçando a possibilidade de que cada vale associado a certas 

particularidades de relevo, cobertura e eventos orográficos criem micro-climas com 

variações acentuadas de vale para vale. Essa inferência é um dado importante a ser 

levado em conta nos estudos de formação dos sítios arqueológicos nas micro-bacias 

estudadas.  
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Gráfico 1.1 Síntese dos dados pluviométricos do Parque Carlos Botelho (elaborado a partir de CCRG, 
2003 [v2]: 78). 

 

Podemos constatar tais diferenças através dos dados coligidos por pesquisadores da 

CCRG (66) para as micro-bacias do Chapéu, Cristal, Embramado, Onça, Barreiro, 

Boituva e Almas. As pequenas diferenças em um mesmo ano indicam a razão 

diretamente proporcional entre índice pluviométrico e altitude. Nos setores mais altos 

em relação ao nível do mar e primeiro impactados pelas massas Polar e Atlântica a sul-

sudeste, maior é o índice pluviométrico, indicando que essas precipitações tendem a 

diminuir no sentido noroeste, fato que pode explicar a manutenção de manchas de 

cerrado nas proximidades de Capão Bonito, na Depressão Periférica, a menos de 25 km 

lineares da área de estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(66) Mais de 80% dos dados utilizados por esse capítulo é resultado de uma síntese que o autor fez 
dos dados apresentados por diversos pesquisadores no Estudo de Impacto Ambiental da Mina 
Limeira. 

Síntese dos dados pluviométricos
 do Parque Estadual Carlos Botelho
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Micro-bacia Índice pluviométrico 
(mm/ano) 

Chapéu 1370 

Cristal 1380 

Três Córregos -Embramado 1420 

Onça 1420 

Bateias s/d 

Barreiro 1330 

Ouro Fino s/d 

Boituva 1400 

Lagoa de Cima s/d 

Freguesia-Velha 1370 

Almas 1330 
 

Tabela 1.7. Índices pluviométricos nas micro-bacias abarcadas pelas Áreas-Piloto (s/d: sem dados 
disponíveis para Bateias; Ouro Fino e Lagoa de Cima). 

 

 

O Gráfico 1.2 representa de forma mais clara as diferenças dos índices pluviométricos 

no ano de 2002-2003: 
 

 

 

 

 

Gráfico 1.2. Precipitações médias nas Áreas-Piloto em 2002-2003. 
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1.3.7 Vegetação regional 

 

A área de estudo está próximo ao maior continuum (67) de Mata Atlântica (68) da 

América do Sul, que cobre as porções mais altas da Serra de Paranapiacaba entre o vale 

do Ribeira e sua transição para o Planalto, já na faixa de limite de intervenção antrópica. 

Pesquisas recentes permitem um detalhamento da freqüência de algumas espécies em 

relação a outras e complementam a caracterização regional estruturada de acordo com a 

literatura existente (69). 

 

Tem-se denominado genericamente de Mata Atlântica um diversificado mosaico de 

ecossistemas florestais com estruturas e composições florísticas diversificadas, com 

grande diversidade biológica e altos graus de endemismo de flora e fauna, que 

acompanham numa íntima relação, as variações de estrutura de relevo, solos e clima 

(ver tópicos 1.2.1 a 1.2.3). Essa denominação inclui a Floresta Ombrófila Densa, a 

Floresta Semi-decidual e a mista. Associam-se à Mata Atlântica ecossistemas como a 

restinga e outros de menor expressão, como os campos em neossolos litólicos. Situada 

entre 50 e 1000m anm, as florestas locais são compostas por Fabaceae, Bignoniaceae, 

Lauraceae, Sapotaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Moraceae, Rutaceae, 

Rubiaceae e Piperaceae. Palmeiras (Euterpe, Arecastrum) e Ceropia estabelecem o 

limite máximo dessa zona vegetacional (Hueck, 1966).  

 

                                                 
(67) Adotamos o conceito de continuum ecológico que a Biogeografia tem construído, que é das 
grandes extensões de habitats naturais com livre fluxo de matéria e energia. Esses corredores 
ecológicos são fundamentais, hoje, na manutenção da biodiversidade e sustentabilidade da floresta 
para os diversos sistemas ecológicos inclusos. 
(68) A Mata Atlântica ocupava quase todo o litoral brasileiro até o século XVI, estendendo-se 
qdesde a Zona da Mata Nordestina até o Rio Grande do Sul e ocupava uma área superior a 1 
milhão de km² e hoje está reduzida a 95.641km² (SMA-SP, 1997). No Estado de São Paulo a Mata 
Atlântica cobria mais de 80% de seu território. Em 1967 havia 3.405.800 há de vegetação natural 
(incluindo cerrados, capoeiras e campos), equivalente a 13,7% da área do Estado. Estudos na 
década de1970 revelam uma área de 2.069.200 há de mata, o que representa 8,33% do território 
paulista (Instituto Florestal, 1993 apud PEI-PGA 1998: 49), dado que se mantém atual. Apesar 
disso, São Paulo é responsável por 18% do total de áreas preservadas de Mata Atlântica em todo o 
país. 
(69) Os estudos sobre a vegetação nas áreas-piloto foram realizados por uma equipe de biólogos 
contratados pela CCRG e abarcam apenas 4 das 9 áreas discutidas na Dissertação.  
Apresentaremos tais dados de forma integrada. Além disso, considerando as condições ideais em 
que os grupos caçadores-coletores se desenvolveram durante o Holoceno Tardio, uma lista de 
espécies detectadas pelos estudos botânicos e florísticos no Parque Intervales podem ser vistos em 
PEI-PGA, 1998. 
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Devido à grande altitude e a configuração das serras, que facilita a entrada de frentes 

frias vindas do sul, nos fundos de vale encontram-se alguns indivíduos de araucárias que 

não se situam em sua disposição biogeográfica predominante. A existência dessa 

vegetação aponta para uma área de antiga expansão de Mata de Araucárias a partir do 

centro leste do Paraná e que deixou remanescentes nos períodos mais úmidos em fundos 

de vale. Não é improvável que suas pinhas tenham sido transportadas por grupos 

humanos no sul e leste do Paraná em direção ao alto Paranapanema e tais fatores 

deveriam ser levados em conta para a presença dessa espécie na área de estudo. 

 

A vegetação predominante na área de estudo é a Floresta Ombrófila Densa mista, que 

recobre a Serra de Paranapiacaba e seus vales intermontanos do contraforte oriental. À 

medida que a Floresta Ombrófila Densa predominante no vale do Ribeira se interioriza 

em direção ao Planalto de Guapiara e nos vales do Ouro Fino e Barro Branco, há uma 

contribuição maior de espécies vegetais da Floresta Estacional Semi-decidual. Contribui 

para a diversidade da vegetação na área de estudo os solos ácidos e rasos, além do clima 

quente e úmido com invernos frios. Há setores consideráveis ainda em que a 

intervenção humana não foi notada, com floresta desenvolvida. Embora haja poucos 

estudos sistemáticos na região, aqueles desenvolvidos por pesquisadores de diversas 

universidades no Parque Intervales têm sido relevantes e formam uma baliza de controle 

para a vegetação estudada em algumas das Áreas-Piloto dessa Dissertação. Passamos a 

caracterizar melhor as duas Florestas predominantes na área de pesquisa, levando-se em 

consideração que interrelacionam-se de forma peculiar e devem refletir o padrão 

predominante durante a transição do Holoceno Médio para o Tardio. 

 

 

1.3.7.1 Floresta Ombrófila Densa 

 

A Floresta Ombrófila Densa ocorre com maior densidade no compartumento 

geomorfológico do Planalto Ribeira-Turvo, lindante com nossa área de estudo, ou seja, 

no vale do Ribeira até os contrafortes e crista divisora da Serra de Paranapiacaba. Sua 

composição não é homogênea como pode parecer à primeira vista forma um mosaico 

vegetacional com diferenças florísticas, estruturais e fisionômicas em virtude dos 

aspectos ambientais estruturais (ver item 1.2.1). Entre essas diferenças, destacam-se as 

matas de topos de morro, implantadas sobre neossolos litólicos e alguns cambissolos 
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menos desenvolvidos. Uma floresta baixa tem lugar nesses setores e é denominada de 

Mata Nebular ou Floresta Ombrófila Densa alto-montana (PEI-PGA, 1998: 35). São 

áreas constantemente envoltas por neblinas resultantes da condensação do vapor de 

água das massas resfriadas pela ascensão às altitudes mais elevadas e pela maior 

pluviosidade. Há uma alta densidade de arbustos e árvores nanificadas.  

 

Em áreas de difícil acesso, nas baixas vertentes, principalmente nas vertentes do 

Ribeira, mas também no Alto Paranapanema, ocorre uma floresta mais desenvolvida, 

situada sobre solos mais desenvolvidos e microclimas mais amenos se comparados às 

das médias encostas, com.menor incidência de ventos e maior umidade por conta das 

grotas associadas. Seu dossel situa-se entre 20 e 25m de altura e possui um sub-bosque 

com grande riqueza florística, mas de baixa densidade de indivíduos com grande 

concentração de plameiras Euterpe edulis.  

 

Foram mapeados no Parque Intervales, ainda, campos naturais (PEI-PGA, 1998: 35-39), 

de especial interesse para essa dissertação, uma vez que coincidem com o padrão de 

implantação de sítios arqueológicos dos horizontes de ocupação do Holoceno Médio, e 

ocorrem: 

 

“(...) em topos de morro e picos mais elevados da área em que o relevo 

escarpado e movimentado não oferece condições para a formação de solos 

profundos e instalação de espécies arbóreas. Esta formação caracteriza-se 

por uma cobertura herbáceo-arbustiva. Associada a esses campos ocorre 

uma área composta basicamente por arvoretas, formando matas baixas, que 

aumentam seu porte à medida que encontram ambientes mais favoráveis. 

Por constituírem manchas isoladas, esses campos apresentam um grande 

potencial de especiação para diversos grupos vegetais e animais. Além 

disso, por suas características próprias, representam nichos distintos 

dentro das formações florestais da serra do Mar, configurando-se como 

verdadeiros refúgios biológicos. Nestas áreas, espécies de flora e fauna 

permanecem isoladas em espaços relativamente restritos, enquanto em 

grandes áreas circunvizinhas ocorrem condições adversas à sua expansão” 

(PEI-PGA, 1998: 35). 
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Da mesma forma, os autores do Programa de Gestão Ambiental do Parque Intervales-

Fase 1, ainda salientam que: 

 

“Foi possível detectar, na área em que predomina a floresta ombrófila 

densa, na bacia do rio Boacaína, junto à base Pedra de Fogo, uma mancha 

de vegetação fisionomicamente diferenciada, situada entre rochas 

calcárias, com aspecto de mata que sofreu interferência antrópica, tendo 

sido mapeada como secundária avançada. Porém, somente estudos mais 

detalhados permitirão definir melhor esta vegetação, pois embora os 

calcários possam originar solos férteis, estes podem ser pouco profundos. É 

possível ainda que mesmo com a constante disponibilização dos nutrientes 

cálcio, magnésio e outros em solução, esses elementos sejam lixiviados com 

facilidade, migrando para pontos mais baixos do relevo, não ficando 

completamente disponíveis para as plantas” (PEI-PGA, 1998: 35-36). 

 

As passagens acima demonstram características interessantes a serem investigadas 

por arqueólogos em estudos com outros especialistas. Em primeiro lugar, a 

detecção dos campos em topos de serra é notável e tem representação fora dos 

limites do Parque Intervales. Encontramos tais campos nos Campos de Guapiara e 

suas manchas de ocorrência deveria ser mais freqüente do que pode ser hoje devido 

à ação antrópica nos bairros rurais. Vegetação de porte baixa, constituindo 

arvoretas e arbustos foram detectadas pelo autor nos patamares mais elevados na 

serra do Ouro Fino, na divisa entre os dois bairros rurais. Embora haja sinais claros 

de intervenção antrópica na área, como presença de Glychenias, a vegetação se 

mostra distinta na porção alto-montana e deve estar relacionada à seleção dos 

assentamentos humanos do Holoceno Médio (caso dos sítios Barro Branco 20 e 21, 

em especial) (70). 

 

As espécies características da Floresta Ombrófila Densa são: o ouriceiro (Sloanea 

guianensis), a canela-noz-mozcada (Cryptochara moschata), o passuaré (Sclerolobium 

denudatum) e a araçarana-goiaba (Marlierea obscura).  

 

                                                 
(70) Trataremos dessa relação entre compartimento topo-ambiental e assentamentos do Holoceno 
Médio nos capítulos 2 e finais.  
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1.3.7.2 Floresta Estacional Semi-decidual 

 

Na porção voltada para o Planalto de Guapiara predomina a Floresta Estacional Semi-

decidual. Justo na faixa de contato entre esses dois tipos de floresta estão localizadas as 

Áreas-Piloto, constituintes da Área de Estudo, situada completamente nas micro-bacias 

do alto curso do rio das Almas. Na Serra dos Agudos Grandes, a Floresta Estacional 

Semi-decidual ocupa os solos profundos originados pela decomposição dos granitos dos 

Agudos Grandes e caracteriza-se por perder total ou parcialmente as folhas em 

determinadas épocas do ano, revelando um clima úmido com estacionalidade me 

marcada e temperaturas muito baixas que podem impedir a absorção da água. 

Ressaltamos, contudo que, apesar das diferenças entre os dois tipos de floresta, 

predomina a composição ombrófila densa, permanecendo difícil distinguir claramente, 

na área de estudo a floresta estacional. 

 

Foi detectado na zona primitiva ou de mata preservada do Parque Intervales a presença 

de espécies desse tipo de floresta, algumas com 15m de altura: jequitibá (Cariniana 

estrellensis), figueira (Ficus), açoita-cavalo (Lehea divaricata), canjerana (Cabralea 

canjerana), canela (Cryptocarya), virola (Myristicaceae), cabreúva (Myrocarpus), 

cedro (Cedrela fissilis), guapuruvu (Schyzolobium parahyba), guapevão (Pouteria). 

Muitas espécies de bromélias, rubiácias e piperácias foram identificadas nesses estudos 

(71). Como espécies características da Floresta Estacional semi-decidual podem ser 

indicadas a peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), a aroeira (Myracrodruom 

urundeuva), o guaritá (Astronium graveolens) e o bico-de-pato (Machaeriumm ssp). 

 

 

1.3.8 Vegetação nas Áreas-Piloto 

 

De forma sucinta, passamos, a seguir, a apresentar o tipo de vegetação predominante 

nas Áreas-Piloto, caracterizando seus setores mais preservados ou mais impactados. 

Dessa forma, pensamos estar contribuindo fundamentalmente com um mapeamento 

topo-ambiental atual e que pode ter influênciado ou não, num período recente, a história 

de formação dos sítios-arqueológicos na área de estudo. Adotamos o estágio em que a 

                                                 
(71) Uma listagem completa das espécies detectadas no Parque Intervales, a 6 km do setor sul 
da Área de Estudo é fornecida no PGA-PEI (1998).  
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vegetação está na área do sítio arqueológico em: 1) mata pioneira; 2) mata secundária 

(72); 3) mata desenvolvida; 4) mata nebular; 5) campo; 6) área antropizada recente. 

As áreas com mata pioneira são aquelas em regeneração, com aparência homogênea, no geral, 

devido à predominância de algumas espécies. As matas secundárias são aquelas com um 

estágio de recuperação intermediário entre a mata pioneira e desenvolvida e seu dossel pode 

atingir entre 8 a 15m na região do alto Paranapanema e alto Ribeira. As matas desenvolvidas 

apresentam um estágio de clímax da floresta com predominância de alguns indivíduos em 

alguns setores de acordo com as condições de solo, relevo e umidade e sue dossel passa os 

15m, algumas figueiras contando com quase 50m (73). As matas nebulares, os campos e as 

áreas antrópicas recentemente foram descritas acima e dispensam explanações. 

 

As Áreas-Pilotos abarcadas por essa Dissertação apresentam-se inclusas em áreas de 

floresta em estágio secundário e em estágio desenvolvido, como aponta a tabela 1.8. Os 

dados são provenientes de interpretação de fotos aéreas, assim como de estudos 

fitossociológicos que constam no Estudo de Impacto Ambiental da Mina Limeira e 

dados fornecidos pelo Programa de Gestão Ambiental do Parque Intervales sobre os 

bairros Ouro Fino (PEI-PG 1998: 49). 

 

Área-Piloto Vegetação predominante (a+b> 50%, sendo a>b) 

Limeira (74) Floresta em estágios primários (a) e secundários (b), com floresta desenvolvida 
em setores restritos de vertentes baixo-montanas. 

Leiteria75 Pastagens (a) e Florestas em estágio secundário (b). 

Barro Branco 76 Floresta em estágio secundário (a) e desenvolvida (b). Conta ainda com 
significativas áreas de pastagem abertas recentemente. 

Cachoeira Floresta em estágio secundário (a) e desenvolvida (b). 
Ouro Fino Floresta em estágio secundário (a) e desenvolvida (b). 

Intermontes Floresta em estágio primário (a) e pastagens (b) 
Barreiro Pastagens (a) e floresta em estágio primário (b) 
Boituva Floresta em estágio secundário (a) e desenvolvida (b). 

Lagoa de Cima Pastagens (a) e Eucaliptos (b) 

Total decrescente 1. Floresta em estágio secundário; 2. Floresta em estágio desenvolvido; 3. 
Pastagens; 4. Floresta em estágio primário; 5. Eucaliptos. 

 

Tabela 1.8. Vegetação predominante nas Áreas-Piloto. 

                                                 
(72) Para um levantamento florístico em Ribeirão Grande ver Nascimento 1994 e Nave 2004.  
(73) Há um exemplar de Ficus notável na Área-Piloto Cachoeira junto ao sítio arqueológico 
histórico Encanado I.  
(74) Dados detalhados de parcelas nessas Áreas-Piloto podem ser conferidas nos volumes 2 e 5 do 
EIA da CCRG, 2003.  
(75) ver nota 74, idem.  
(76) ver nota 74, idem ibidem.  
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1.3.9 Fauna  

 

A fauna é, certamente, o aspecto biodinâmico, mais relevante na área de estudo. Sua 

importância para a atual pesquisa arqueológica e para futuros estudos na região 

relaciona-se à conservação que apresenta em um nível trófico muito elevado, o que 

significa que os parques ecológicos e estações ecológicas que cingem a sul a área de 

estudo mantêm as mesmas características do período da invasão européia no litoral sul-

americano e aproxima-se, certamente das condições mantidas durante o Holoceno 

Tardio (3000 anos AP até hoje). 

 

A riqueza faunística revelada pelos estudos no Parque Intervales e a pouca influência de 

espécies migradoras em diversos níveis, permite à área servir de estudos ecológicos que 

produzam bio-indicadores ambientais, assim como melhor compreender a relação da cadeia 

alimentar em um meio heterogêneo e de contatos entre duas bacias com amplitudes que 

chegam a 900m de altitude. Não é necessário dizer que a compreensão da cadeia alimentar 

em estudos no Parque Intervales pode ser uma das chaves de compreensão das estratégias 

de caça, assentamento e mobilidade dos grupos caçadores-coletores que habitaram a região 

desde o Holoceno Médio (77). Adotamos como referência para a caracterização faunística 

da Área de estudo os dados provenientes do Parque Intervales, situado a 6 km sul da Área-

Piloto Intermontes e 10km sul da Área-Piloto Ouro Fino (78).  

 

 

1.3.9.1 Mamíferos 

 

A mastofauna do Parque Intervales foram estudados pelo pesquisadores Mario de Vivo 

e Gregorin (1994) e indicam importantes avanços para compreensão de um dos 

elementos que mais consideramos relevantes na compreensão das sociedades caçadoras-

coletoras durante o Holoceno Tardio: sua principal fonte de proteína uma das bases da 

economia desses grupos humanos. Os autores ressaltam que existem distintas faunas de 

mamíferos na Mata Atlântica e que existem várias áreas de endemismo. Sobre as 

pesquisas neste bioma, os autores afirmam:  
                                                 

(77) Essa discussão é ampliada no capítulo 2 e abordada nos capítulos finais.  
(78) Dados complementares para essa caracterização, mas não modificadores, podem ser 
observados com os estudos faunísticos realizados pelo EIA da Mina Limeira (ver CCRG, 2003, 
volumes 2 e 5.)  
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“As publicações sobre os mamíferos da floresta pluvial do leste do Brasil 

têm enfocado apenas grupos determinados (como “pequenos mamíferos” 

ou “primatas”) ou então discutem amplas as áreas, nunca uma fauna 

local” (...) “Intervales apresenta uma fauna de mamíferos transicional 

entre as florestas serranas tropicais (mais a nordeste e que inclui o litoral 

norte de São Paulo, o Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo) e aquelas 

tipicamente subtropicais, encontradas em Santa Catarina e no Rio Grande 

do Sul. Algumas espécies mais tropicais, como os macacos, Callinthrix 

aurita e Callicebus personatus, não ocorrem em Intervales, enquanto outras 

subtropicais, como o roedor Brucepattersonius iheringi, não estendem sua 

distribuição predominantemente tropical e outras subtropicais, como é o 

caso dos roedores Delomys dorsais (espécie do sul) e Delomys sublineatus 

(espécie do norte)” (De Vivo & Gregorin 1994: 118). 

 

Ao todo, o estudo de De Vivo & Gregorin inventariaram 71 gêneros e 84 espécies, 

distribuídos em 26 famílias pertencentes a 9 ordens. Tais dados, segundo os mesmos 

autores, incluem a região com a mesma ordem de magnitude para áreas bem estudadas 

da Amazônia (79) e da América Central (80). Essa diversidade revela uma fauna 

completa em Intervales, muito próxima das condições originais antes da invasão 

européia neste setor do continente sul-americano: 

 

“Qualquer que seja o número total de espécies de mamíferos de Intervales, 

parece provável que se trata de uma fauna completa; isto é, sua composição 

seria a mesma daquela existente anteriormente à colonização européia (...) 

A principal indicação do grau de preservação da composição taxonômica 

da fauna de mamíferos de Intervales é a presença de onças-pintadas, 

Panthera onça: não há razões para acreditar que as demais espécies de 

porte menor e menos exigentes, em termos de área de vida, não estejam 

também presentes” (De Vivo & Gregorin 1994: 119) 81. 

 
                                                 

(79) Os autores se referem a Maracaibo, rio Cunucunuma na Venezuela, a Kartabo na Guyana; a 
Arataye, na Guyana Francesa; a Cocha Cashu, Cuzco e Balta, Peru, rio Xingú, Pará.  
(80) Os autores se referem a La Selva, Costa Rica e a Barro Colorado, Panamá.  
(81)Os autores fornecem uma lista de mamíferos do Parque Intervales. A adotamos como base para 
discussões acerca de caça disponível para os grupos caçadores-coletores do Holoceno Médio e 
Tardio. 
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1.3.9.2 Aves 

 

A Serra de Paranapiacaba não constitui um limite apenas para florestas tropicais ou para 

os mamíferos. Trata-se, também de uma região biogeoráfica que recebe influências 

complexas. Segundo os zoólogos Vielliard e Silva: 

 

“(...) a Serra de Paranapiacaba (...) Pertence à porção meridional da Mata 

Atlântica, mas faltam-lhe os elementos mais típicos ligados à Auraucária, 

ainda que alguns desses elementos se estendam mais ao norte. Apesar da 

proximidade com a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, mostra 

praticamente nenhuma influência setentrional, com exceção do vira-folha-

de-peito-vermelho, Sclerurus mexicanus (registrado em Sete Barras por 

J.C. Magalhães, comunicação pessoal)” (Vielliard & Silva 1994: 126). 

 

A ocorrência de aves é muito diversificada de acordo com nichos estabelecidos pela 

topografia e pedogênese, criando habitats em compartimentos de médio e alto-montana 

distintos dos compartimentos de baixa-montana do Vale do Ribeira (82). De uma forma 

geral, contudo, a composição da avifauna é considerada representativa da Floresta 

Ombrófila Densa da região meridional da Mata Atlântica sem Auraucária (83). Assim 

como os dados de mastofauna apresentados por De Vivo & Gregorin (1994), os 

zoólogos Viellaird & Silva reforçam o grau de integridade dos sistemas ecológicos em 

Intervales: 

 

“O alto número de espécies, com baixa representação de espécies típicas de 

hábitats abertos (essencialmente brejos e jardins), é um primeiro indício de 

se tratar de uma comunidade nativa completa. A presença de várias 

espécies consideradas ameaçadas, algumas com alta densidade ou alta 

freqüência de ocorrência, é um segundo indício de que as alterações 

antrópicas não foram drásticas” (Viellaird & Silva, 1994: 128). 

 
                                                 

(82) Para uma introdução ao assunto recomendo o estudo inicial de Vielliard & Silva 1994, mas 
rico em detalhes, sobre o zoneamento das aves no Parque Intervales. O artigo revela a 
complexidade de interação das aves com os diversos sistemas ecológicos da Mata Atlântica. 
(83) Considerou-se nesse estudo áreas preferencialmente na porção no alto vale do Ribeira, mas em 
mesma situação altitudinal do alto Paranapanema. Dessa forma, estendemos os dados de ves para o 
cenário imediato de nossa área de pesquisa.  
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A presença de espécies como o jacuguaçu (Penelope obscura) e da jacutinga (Pipile 

jacutinga) no Parque Intervales é considerado um indício importante do caráter inteacto 

da avifauna na região (84).  

 

 

1.3.9.3 Peixes de riachos e outros exemplares da fauna 

 

A área de estudo conta com apenas um curso de água caudaloso, o rio das Almas, que 

coleta riachos e córregos de pequeno porte com nascentes em meio à Mata Atlântica. Há 

trechos de cascalheira do rio Almas em que se pode cruzá-lo a pé, e tais locais de 

transposição do rio são chamados de portos, locais onde ainda se cruza o Almas no 

lombo de cavalos. 

 

Estudos no Parque Intervales indicam que nos afluentes do Ribeira nos alto cursos há 

uma diversidade endêmica embora pequena a quantidade de espécies registradas. 

Apenas um estudo no rio Saibadela revelou o atual número de espécies conhecidas para 

a região. Para os peixes de nascentes dos rios associados à bacia do Paranapanema ainda 

não há estudos sistemáticos na região e o uso de herbicidas e agrotóxicos em plantações 

de tomates e pêssegos até recentemente devem ter contribuído na diminuição drástica 

das populações nos rios Carioca, Bateias e Cristal, principais áreas de cultivo do 

município de Ribeirão Grande. 

 

Sazima, Buck & Sabino (1994), caracterizando os riachos da Mata Atlântica e os 

diversos peixes relacionados a eles, revelam: 

 

“Diversos peixes dos riachos de Mata Atlântica apresentam atributos 

relacionados aos ambientes de correnteza: corpo fusiforme, nadadeiras 

desenvolvidas, lábios expandidos e nado vigoroso. A fauna de peixes desses 

riachos é composta principalmente por espécies das ordens Characiformes 

(lambaris, canivetes) e Siluriformes (cascudos, bagres e mandis). Podem 

também ocorrer Cyprinodontiformes (guarus), Gymnotiformes (tuviras) (...) 
                                                 

(84) O artigo de Viellaird & Silva (1994) trata, ainda, da interação entre aves e plantas, assim como 
das migrações e fornecem dados interessantes sobre a migração de espécies nos diversos 
compartimentos topo-ambientais presentes do Parque e que engloba o médio e alto Ribeira, assim 
como a região do alto Paranapanema.   
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A riqueza de espécies varia nas diversas localidades, provavelmente 

relacionada a fatores históricos e ecológicos. A riqueza geralmente 

aumenta ao longo do curso, à medida em que aumentam o volume e a 

variedade de ambientes de riacho” (Sazima, Buck & Sabino, 1994: 170). 

 

A participação de cascudos nos riachos da Serra de Paranapiacaba oscila entre 25 e 50% 

do número total de espécies e pode predomina em número de indivíduos em alguns 

trechos. Essa importância do cascudo pode estar relacionada ao seu hábito alimentar: 

herbívoro, alimenta-se basicamente de algas e detritos, movimentando os sedimentos 

dos pequenos riachos quando esses cobrem sua fonte de alimento. A cobertura floresta 

influência a presença e o crescimento de algas e, por sua vez, o número de cascudos em 

determinados setores de um mesmo riacho. Para os responsáveis desse estudo, realizado 

no rio Saibadela (bacia do Ribeira), a relação entre algas, cascudos e luminosidade é 

muito estreita: 

 

“A maior quantidade de algos no trecho menos florestado pode ser 

explicada pelo aumento na produção primária, influênciada pelo maior 

luminosidade. Sendo basicamente herbívoros, os casucdos tenderiam a se 

concentrar em locais com maior quantidade de algas. Portanto, a 

concentração de cascudos em certos locais, parece indicar alterações na 

cobertura vegetal e poderia ser usada como um indicador adicional de 

desequilíbrio no ambiente florestal” (Sazima, Buck & Sabino, 1994: 172). 

 

As relações que os peixes de riacho da Mata Atlântica mantêm com as florestas é 

notável: dependência de alimento oriundo da floresta, associação entre insetos e peixes 

e algas e cascudos. Apesar desse banco de informações iniciais para o alto curso e 

nascente do Saibadela, a ictiofana da Mata Atlântica e suas relações com o ambiente 

florestal permanecem desconhecidas. O que consta é que os ciclos alimentares do 

ambiente aquático estendem-se para o ambiente terrestre através de mamíferos como a 

lontra, Lutra longicaudis, a cuíca d’água, Chironectes minimus, e o guaxinim, Procyon 

cancrivorus, que baseiam sua dieta em peixes e crustácios, tais como o pitu, abundante 

nos pequenos riachos do alto Almas.  

 



 62

Este cenário não é distinto nos rios da bacia do Paranapanema, nos estudos apresentados 

pelo EIA da Mina Limeira. Predominaram entre as espécies coletadas, peixes da ordem 

Characiformes (traíras, lambaris, mocinhas e canivetes), da ordem Siuriforme (cascudos 

e bagres) e, em menor representação espécies da ordem Perciformes (cará, cará-verde) e 

da ordem Cyprinodontiformes (guaru). Representantes desta última espécie representou 

mais de 40% da amostragem realizada no rio das Almas, no córrego Cristal (Leiteria), 

córrego Embramado (Barro Branco), córrego do Chapéu (Limeira) e riacho Boituva 

(homônimo). 

 

Aves também dependem do ciclo aquático para se manter e, embora o número de espécies 

da ictiofauna seja pequeno, considera-se que formem um dos pilares de sustentação 

ecológica da Mata Atlântica. Além disso, peixes de riachos são considerados como bio-

indicadores, pois podem informar os diversos tipos de modificações ambientais tais como 

eventos de assoreamento, derrubadas de mata e enchentes.  

 

De importância trófica há ainda espécies de carangueijos, em pequena quantidade na região, 

mas que deveriam ser ter maior freqüencia durante o Holoceno Médio e Tardio na região e 

podem ter servido de fonte alimentar para os grupos caçadores-coletores desse período (85), 

tal como te sido para muitos grupos indígenas do litoral e da Amazônia (86). 

 

 

1.3.10 Uso/ Ocupação do solo regional 

 

Os solos nas áreas pesquisadas são, em geral, pouco desenvolvidos por conta da alta 

declividade do relevo. Esta região exibe poucas áreas aplainadas de fundo de vale, 

constituídas, em sua maior parte, por terraços sedimentares recentes de grande 

importância para os assentamentos humanos. São nestas aberturas de fundo de vale que 

se encontram os atuais bairros rurais, alguns com maiores extensões (como o bairro 

                                                 
(85) Outros representantes da fauna da área de estudo e que foram estudados no Parque Intervales 
sem serem abordados aqui podem ser vistos em Sazima (1994, sobre répteis), em Bertoluci (1994, 
sobre anfíbios anuros), em Froehlich (1994, sobre insetos aquáticos) e em Trajano & Gnaspini 
(1994, sobre fauna carvenícola). 
(86) Observações do autor dessa Dissertação entre os Waurá do rio Batovi e entre os Kalapalo no baixo 
Culuene (alto Xingu) indicam a participação de artrópodes como complemento alimentar, coletado em 
córregos e setores charcosos de nascentes dos mesmos. O autor coligiu alguns dados, ainda não 
sistematizados, sobre o consumo de artrópodes com os Yanomami do Watorïktheri do médio Demini 
(fronteira Amazonas/Roraima), denominado em yanomae de oku a. 
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Barro Branco), outros correspondendo a porções aplainadas bastante exíguas e 

abrigando apenas poucas famílias. Conforme será visto mais adiante estão ali, também, 

parte dos sítios arqueológicos identificados pela presente pesquisa.  

 

A ocupação rural na área é antiga e os terrenos em torno já foram bastante utilizados 

para agricultura tradicional, hoje extremamente reduzida, predominando extensas áreas 

cobertas por pastagens, áreas em regeneração e campos úmidos. Já nas porções de 

relevo mais íngreme, e também em direção à APA da Serra do Mar, predomina a densa 

cobertura vegetal formada pelas florestas da Mata Atlântica. A tabela 1.9, abaixo, 

demonstra o uso do solo no município de Ribeirão Grande: 

 

Área 
Vegetação Uso e ocupação 

Ha % 

Vegetação nativa de 
porte arbóreo e capoeiras 19.401 58 Alto e médio 

porte 
Reflorestamento 1.336 4 

Médio porte Culturas perenes 70 0,2 

Pasto sujo 2.867 8,6 

Pastagem e campo 
antrópico 8.200 24,5 

Baixo porte e 
rasteiro 

Culturas temporárias 1.248 3,7 

Espelho d’água 41 0,1 

Mineração 156 0,5 Outros usos 

Área urbanizada 148 0,4 

Total 33.468 100 
 

Tabela 1.9 Uso e ocupação do solo no município de Ribeirão Grande (extraído de CCRG, 2003, [v2]: 297). 

 

Como podemos notar a vegetação nativa perde espaço para as pastagens que avançam 

em direção ao sul da área de pesquisa e as atividades mineradoras ocupam mais espaço 

que as áreas urbanizadas do município, indicando, obviamente, que está voltada para 

um consumo extra-local. As culturas perenes ocupam pouco espaço e está em declínio 

em favor da abertura de pastagens e plantação de eucaliptos e pinus por mineradoras 

como a CBE-Nassau e a Votorantim. A CCRG é a única mineradora que não adotou 

esse modelo, preferindo replantar espécies nativas na Fazenda Intermontes. 
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1.4 Considerações estruturais 

 

Consideramos que os dados apresentados de forma macro-estruturada acima sirvam para 

situar melhor o estudo em questão e dos demais que naturalmente ocorrerão no Alto 

Paranapanema e no vale do Ribeira. Trata-se de delimitar uma paisagem muito próxima dos 

últimos 3.000 anos e não tão distinta dos últimos 6.000 anos, como trataremos de apresentar 

no capítulo 2. Dessa forma, acreditamos ter providenciado bases de referência ambiental 

que insira os grupos caçadores-coletores referidos nos capítulos 6 a 9. 

 

Consideramos a base de dados ambientais incompleta, reflexo da literatura ecológica ainda 

em produção e insipiente para a região. Acreditamos que seja necessário monitorar todos os 

aspectos ambientais acima mencionados para identificação de variáveis que afetaram a vida 

dos caçadores-coletores da Serra de Paranapiacaba neste mesmo ambiente que 

extrapolamos da Intervales para os últimos 3000 anos do Holoceno. 

 

Com a continuidade de estudos sistemáticos na região, principalmente em Intervales, 

Carlos Botelho e Xitué acreditamos que índices como CMAT, CRR, MCM, MWM, 

RHIGH, RLOW, RECORR, ET e indicadores ambientais derivativas tais como BIO5, 

BAR5, NAGP, WATD (87) e outros (ver Binford, 2001: 55-113) possam ser referidos 

para uma melhor situação das populações caçadoras-coletoras no Holoceno Tardio, 

contribuindo efetivamente na compreensão dos contextos sistêmicos em níveis mais 

avançados do que aqueles construídos pela análise sistemática dos contextos 

arqueológicos e conjuntos artefatuais, complementares a essa abordagem ecosssitêmica. 

 

Se para o Holoceno Tardio podemos inferir com segurança o cenário ambiental em que 

viveram os grupos caçadores-coletores da Serra de Paranapiacaba, o mesmo não pode 

ser inferido, num primeiro momento, para o Holoceno Médio (7000-3000 anos AP). A 

construção de bases sólidas para abordar a reconstrução ambiental desse período é tema 

do capítulo 2 e a contribuição da Arqueologia para esses estudos é um dos temas 

tratados nos capítulos 6 a 9.  

 

 

                                                 
(87) Esses e outros índices podem ser conhecidos em Binford, 2001. 
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“The search for global patterns may overlook local and regional contrasts 

in environmental oscillation (e.g. altitudinal variations, orographic effects 

on rainfall)” (Thomas, 1994: 224) 
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Capítulo 2 – Elementos para uma reconstrução ambiental dos contrafortes 

ocidentais da Serra de Paranapiacaba. 

 

O Ambiente na área de pesquisa foi caracterizado pormenorizadamente no capítulo 

anterior. As condições climáticas e biogeográficas foram apresentadas e servem como 

um primeiro layer para a abordagem que o Ambiente orienta nesta Dissertação. Como 

veremos mais adiante esse primeiro layer, representado pelo ambiente atual de Mata 

Atlântica com clima úmido e quente, é historicamente distinto daquele registrado pelos 

peatbogs e sobre os quais nos debruçaremos a seguir. Esse momento seguinte é o que 

denominamos de segundo layer, quando passamos a decodificar o Ambiente durante o 

Holoceno, focando os cenários de inserção que expliquem o padrão de assentamento 

dos grupos caçadores-coletores durante a transição do Holoceno Médio para o Tardio. O 

presente capítulo será arrematado nos capítulos 4 e 8, com observações embasadas ns 

bases de referência que estamos construindo. 

 

De uma maneira geral, fornecemos informações para o primeiro layer que extrapolam a 

área estudada e tentamos ser o mais completo possível no que diz respeito à 

compreensão das particularidades de cada Área-Piloto. Não esperamos conquanto 

formar um quadro regional definitivo, mas pretendemos exaurir as características 

ambientais que nos interessam na áreas de pesquisa, principalmente aquelas que 

receberam maior número de intervenções em subsuperfície e amplas escavações.  As 

características ambientais em foco no primeiro layer são:  

 

1) Aspectos Ambientais Estruturais;  

2) Aspectos Ambientais de Cobertura e Modificação, e; 

3) Aspectos Ambientais Biodinâmicos e de Modificação.  

 

Essas caracterizações detalhadas presentes no primeiro layer marcam dois importantes 

fundamentos para inserção dos conjuntos de sítios e vestígios líticos de caçadores-

coletores no ambiente e no contexto arqueológico regional: 

 

a) das características estruturais e de cobertura que influênciaram e influênciam no 

arranjamento dos depósitos arqueológicos;  
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b) das características ambientais do período em que viveram os grupos caçadores-

coletores dos horizontes 2 e 3 nos vales intermontanos ocidentais da Serra de 

Paranapiacaba. 

  

Se o primeiro fundamento já conta com elementos suficientes que permitam sua 

definição para compreensão dos depósitos arqueológicos com os dados já apresentados 

no capítulo 1 (e que serão aqui retomados), passamos a fundamentar um momento 

menos estanque e de amplas inferências balizadas em informações palinológicas e 

espeleológicas. Trata-se de compreender a dinâmica da paisagem na Serra de 

Paranapiacaba durante o Holoceno Médio e Tardio.  

 

Assim como pretende o arqueólogo partir do presente em direção ao passado na 

reconstrução de um paleocotidiano ou de amplos horizontes de eventos, o caminho 

dessa Dissertação não fugirá ao modelo clássico e processual no qual foi gerido. 

Indicamos contextos amplos, diminuímos o foco e realizaremos uma arqueografia 

detalhada (capítulos 7 e 8). Porém, há um passo além: da compreensão da dinâmica do 

Ambiente à inserção das indústrias líticas dos antigos caçadores-coletores que ocuparam 

o alto rio das Almas, um primeiro passo para a reconstrução do contexto sistêmico 

desses grupos humanos. Passemos ao segundo layer. 
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2.1 Construindo um panorama geral 

 

“Climatic changes in SE Brazil reconstructed from Salitre (Ledru, 1993), Serra Negra 

(De Oliveira) and Lago do Pires pollen records (Behling, 1995a) show a shift between 

5000 and 6000 yr BP from warmer and drier conditions to more present-day 

conditions” (Behling, 1996: 421). 

 

Estudos palinológicos e paleoecológicos desenvolvidos a partir da década de 1990 em 

peatbogs das regiões Sul e Sudeste do Brasil têm contribuído para a melhor 

caracterização das mudanças de fisionomias vegetais durante o final do Pleistoceno e o 

Holoceno (Behling, 1993; 1995a; 1995b; 1997a; 1997b; 2002; Behling; Bauermann & 

Neves 2001; Behling & Hooghiemstra 2001; Behling & Lichte 1997; Behling & 

Negrelle 2001; Behling; Lichte & Miklós 1998; De Oliveira 1992; Rodrigues-Filho; 

Behling; Irion & Muller 2002; Safford, 1999a, 1999b; Ledru 1993; Ledru, Behling; 

Fournier; Martin & Servant 1994; Hastenrath 1991; Martin; Fournier; Mourguiart; 

Siefeddine & Turqc 1993).  

 

Tais estudos fortalecem modelos mais acurados para uma reconstrução climática e 

vegetacional da costa atlântica do SE brasileiro em direção às terras altas em uma faixa 

que se estende do sul de Santa Catarina às cadeias montanhosas do leste de Minas 

Gerais. Diversos estudos foram desenvolvidos nessa região em tela e outros no interior 

da região SE comprovando, inclusive, a presença de Zea mays em contexto de queimada 

antrópica em Botucatu (Miklós 1992, Behling; Lichte & Miklós 1998) (88).  

 

Os dados palinológicos que dispomos para essa macro-caracterização paleoambiental 

são provenientes dos seguintes sítios palinológicos: 1) Serra do Rio Rastro; 2) Morro da 

Igreja; 3) Serra da Boa Vista; 4) Poço Grande; 5) Serra dos Campos Gerais; 6) Morro de 

Itapeva; 7) Catas Altas e 8) Lago do Pires. Esses sítios correspondem a mais da metade 

                                                 
(88) Para uma síntese dos estudos paleoecológicos e paleoclimáticos na América do Sul nas últimas 
décadas ver Markgraf, 1993 e o Site Inventory of the Latin American Pollen Database (Markgraf 
et alii, 1996). Vale salientar que a maior parte dos dados contidos nesse Inventário são 
provenientes dos Andes. Apenas poucos sítios com informações palinológicas têm sido 
pesquisados no Brasil. Todos os estudos para as regiões Sul e Sudeste publicados até 2004 foram 
consultados pelo autor desta dissertação. 
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dos sítios estudados do Sul e Sudeste brasileiro, de acordo com o Site Inventory of the 

Latin American Pollen Database (Markgraf et alii, 1996).  

 

Cada sítio apresenta situações distintas de implantação em topo-compartimentos 

ambientais, i.e., associados às situações de relevo e clima diversas. Abaixo, 

apresentamos mapa e tabela com a localização dos sítios com colunas palinológicas 

consultadas e que servirão de base para uma macro-caracterização da região de estudo 

entre o Pleistoceno ao Holoceno Tardio (fundamentalmente entre 48.000 AP até 1000 

AP): 
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Mapa 2.1 Sítios palinológicos considerados para a caracterização do Pleistoceno ao Holoceno Tardio. 
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Tabela 2.1. Sítios palinológicos estudados no Sul e Sudeste brasileiro até 1998, incluindo o intervalo de datações radiocarbônicas dos perfis 

analisados (adaptado de Behling 1998: 147). 

 

Macro-caracterização do Pleistoceno ao Holoceno Tardio (48.000 anos AP aos dias atuais) 

                                                 
(89) M.a.n.m. Metros acima do nível do mar. 

Estado Nome do sítio palinológico Coordenadas Elevação (m.a.n.m)89 Intervalo Datações C14 (anos AP) 

SC Serra do Rio Rastro 28º23'S, 49º33'W 1420 1000AP - 11.210AP 
SC Morro da Igreja 28º11'S, 49º52'W 1800 0 - 10.200AP 
SC Serra da Boa Vista 27º42'S, 49º09'W 1160 0 - 14.000AP 
SC Poço Grande 26º25'S, 48º52'W 10 3000AP - 5000AP 
PR Serra Campos Gerais 24º40'S, 50º13'W 1200 0 - 12.500AP 
SP Morro de Itapeva 22º47'S, 45º32'W 1850 0 (?) - 35.000AP 
MG Catas Altas 20º05'S, 43º22'W 755 18.000AP - >48.000AP 
MG Lago do Pires 17º57'S, 42º13'W 390 0 - 9700AP 
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Para sintetizar os estudos desenvolvidos por esses pesquisadores dentro dos estritos 

limites cronológicos aos quais situamos a presente pesquisa, passamos a fornecer um 

quadro geral da situação climática e vegetacional nas regiões Sul e Sudeste durante o 

final do Pleistoceno ao Holoceno Tardio, recordando que nos aprofundaremos nos 

dados disponíveis para os Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. 

Passemos, então, a uma caracterização geral da reconstrução paleoclimática e 

vegetacional para essas regiões. Reduziremos nosso foco, em seguida, à melhor 

caracterização da transição do Holoceno Médio ao Tardio. 

 

 

2.1.1 Do Pleistoceno ao Holoceno 

 

Os registros polínicos datados do Pleistoceno final e do Holoceno Inicial proveniente 

das terras altas do sul do Brasil revelam que a vegetação de Campos que se estendeu do 

período Glacial ao Holoceno Inicial foi substituída por Florestas de Araucária apenas 

no Holoceno Tardio. Registros da mesma natureza, estudados nas terras altas e baixas 

do Sudeste brasileiro, mostram a substituição das atuais Florestas Estacionais Semi-

deciduais e dos Cerrados por Florestas de Galeria e Gramados Subtropicais durante o 

último Período Glacial, indicando um clima relativamente seco e frio (alcançando 

geadas) com uma estação seca muito longa (Behling, 1998).  
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Tabela 2.2. Sítios palinológicos estudados no Sul e Sudeste brasileiro até 1998,  

incluindo o intervalo de datações radiocarbônicas dos perfis analisados (adaptado de Behling 1998: 147). 

Macro-caracterização Holoceno Médio ao Tardio (6000AP a 1000AP) 

 

                                                 
(90) M.a.n.m. Metros acima do nível do mar. 
(91) O sítio palinológico Serra da Boa Vista é aquele que apresenta as condições topo-ambientais mais próximas àquelas da área de estudo dessa dissertação, os 
contrafortes orientais da Serra de Paranapiacaba.  

Estado Nome do sítio palinológico Coordenadas Elevação (m.a.n.m) (90) Intervalo Datações C14 (anos AP) 

SC Serra do Rio Rastro 28º23'S, 49º33'W 1420 1000AP - 11.210AP 

SC Morro da Igreja 28º11'S, 49º52'W 1800 0 - 10.200AP 

SC Serra da Boa Vista (91) 27º42'S, 49º09'W 1160 0 - 14.000AP 

SC Poço Grande 26º25'S, 48º52'W 10 3000AP - 5000AP 

PR Serra Campos Gerais 24º40'S, 50º13'W 1200 0 - 12.500AP 

SP Morro de Itapeva 22º47'S, 45º32'W 1850 0 (?) - 35.000AP 

MG Lago do Pires 17º57'S, 42º13'W 390 0 - 9700AP 
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2.1.2 Holoceno Médio e Tardio no Sudeste do Brasil 

 

Há pouquíssimas publicações que tratam da história do clima e da vegetação do 

Sudeste do Brasil (De Oliveira, 1992; Behling, 1995; Parizzi et alii, 1998; Cruz Jr, 

2003). Dados provenientes de Lago do Pires (390m. anm), localizado nas terras baixas 

do Atlântico em área de domínio da Floresta Estacional Semi-decidual revela a 

presença de cerrado (campos de cerrado com espesso pacote de gramíneas) durante o 

Holoceno Inicial até o Médio, por volta de 5.500 anos AP. Segundo Behling, 

reportando-se aos estudos realizados em Minas Gerais: 

 

“Paleofires were frequent. Subsequentely, semidicidous forest expanded 

markdley and replaced the remaining cerrado. Similar vegetacional changes 

are also recorded from Lagoa Santa, Lago dos Olhos, Lagoa Silvana, and 

Lagoa Nova. Larger areas of cerrado during the early Holocene period reflect 

a drier climate with a long annual dry season of 5-6 months. The relatively 

wettest Holocene period occurred in the last 1000 yr, as inferred from Lago do 

Pires record (Behling 1995b). During this time, only semidecidous forest were 

found and fires were very rare” (Behling, 2002: 25). 

 

A área ocupada pelo Cerrado no sudeste do Brasil era muito maior do que aquela 

ocupada durante o Holoceno Tardio. Por volta de 5500 anos AP e, especialmente após 

1000 anos AP o Cerrado foi substituído pela Floresta Estacional Semi-decidual devido 

ao menor período de seca anual e aumentam das condições úmidas. Relictos de 

Cerrado isolados ocorrem em meio à Floresta Estacional Semi-decidual por todo o 

Sudeste (Hueck, 1956) e estão presentes no sul de São Paulo, como em Capão Bonito, 

município vizinho a Ribeirão Grande, área de pesquisa desta Dissertação. Behling 

pondera sobre essa expansão das Florestas Estacionais Semi-deciduais sobre o Cerrado 

nos setores meridionais da região sudeste: 

 

“ [The isolated patches of cerrado] suggests that may be remnants of a farther-

southward distribution area during the early Holocene period. Although during 

the early and mid Holocene period SE Brazilian grasslands were replaced by 

cerrado and semidecidous forests, Late Pleistocene grassland remained on the 

highlands in S Brazil” (Behling, 2002: 26) 
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Os campos remanescentes do Pleistoceno no sul do Brasil dão lugar às Florestas de 

Araucária apenas 3000 anos AP já no Holoceno Tardio, com datações dessa expansão 

de 1000 anos AP em Santa Catarina e 1500 anos AP no Paraná. Durante o Holoceno 

Tardio, especialmente entre 1500-1000 anos AP, o clima mudou para condições mais 

úmidas com ausência de estações secas. A tabela 2.3, expressa, grosso modo, o cenário 

proposto por Behling para a mudança na umidade durante o Holoceno. 

 

Variação de umidade durante o Holoceno
no Sudeste brasileiro
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Gráfico 2.1. Curva simples de variação hipotética da umidade durante o Holoceno no sudeste brasileiro  

(Com dados coligidos pelo autor. O coeficiente simples de umidade considera x=1 na transição do 

Pleistoceno para o Holoceno). 

 

No sudeste, as condições secas e frias durante o Holoceno Inicial mudam para 

condições mais úmidas entre 6000-5000 anos AP, acentuando-se durante os últimos 

1000 anos, durante o Holoceno Tardio.  No sul, as mudanças de umidade serão 

sentidas por volta de 3.000 anos AP, tardias em relação ao sudeste. Essa diferença está 

relacionada à maior influência das frentes frias da Antártida em detrimento da baixa 

influência do ITCZ, mais atuante nos trópicos e, provavelmente, na maior influência 

que teve na zona do Trópico de Capricórnio (92). Há algumas questões não resolvidas 

                                                 
(92) A área de estudo está ao sul do Trópico de capricórnio e na Zona de interação entre massas 
polares e tropicais. Ver tópico 1.3.6 no capítulo 1. 
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sobre o provável aumento da umidade durante o Holoceno Médio, uma delas são os 

registros equatoriais que não apresentam os mesmos padrões e obrigando-nos a 

aprofundar nas cronologias das vegetações entre as regiões tropicais e subtropicais (93). 

De qualquer forma, é-se esperado uma diferenciação das manifestações climáticas nas 

zonas de contato entre as distintas massas de ar predominantes e que influênciam na 

distribuição da cobertura vegetal. 

 

A extensão dos dados palinológicos do Lago de Pires para a área de estudo devem ser 

vistas com detalhe. Esse sítio encontra-se na serra do Espinhaço (entre Minas Gerais e 

Espírito Santo), a 250km da costa atlântica brasileira. Durante o Holoceno Médio há 

evidências de redução das matas-galeria entre 7.500 e 5.530 anos AP, provavelmente 

associada ao retorno de condições mais secas, com 5 a 6 meses secos e baixa 

precipitação. Queimadas são mais freqüentes nesse período do que no Holoceno 

Inicial. Entre 5.530 e 2780 anos AP, na transição do Holoceno Médio para o Tardio, 

um fenômeno interessante passa a ocorrer e ele pode ter íntima relação com o que pode 

ter ocorrido nesse mesmo período nos contrafortes ocidentais da Serra de 

Paranapiacaba: 

 

“Between 5530 and 2780 years BP in the valleys were forests and on the 

hills still an open cerrado. The dry season probably was about 5 months 

and the rainfall was higher than in the previous period. Later (2780-970 

BP, the more open cerrado on the hills changed to more closed cerrado. A 

dense and closed semidecidous forest existed in the region only in the latest 

Holocene period (since 970 BP) under the current climatic conditions.” 

(Behling, 1995: 253). 

 

                                                 
(93) O artigo de Ledru, Salgado-Labouriau & Lorscheitter (1998), oferece um panorama do Brasil 
Central em relação ao sul e indica que a influência de massa de ar polar  não deve ser considerada 
para a reconstrução de modelos paleoclimáticos para essa primeira região, isso por que os dados 
polínicos analisados (de cerrado, floresta de Araucária, floresta semi-decidual e litoral sul-rio-
grandense) indicam que entre 7000 e 4000 anos AP um clima mais estacional é detectado. 
Afirmam os autores: “Between 7000 and 4000 yr BP a more seasonal climate is recorded. 
Moisture levels increased, attested by the developement of swamp vegetation, semidecidous forest 
and gallery forest, respectively. This implies that polar advenctions probably were weakened. 
Between 4000 and 0 yr BP modern climatic conditions became established, shown by development 
of cerrado vegetation to the north, semi-decidous forest in the center and Auraucaria forest to the 
south. Polas fronts remained restricted to their present day position between 25 and 30ºS latitude” 
Ledru, Salgado-Labouriau & Lorscheitter (1998: 131). 
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Dados provenientes de Campos do Jordão, na Serra de Mantiqueira, fornecem 

inferências para a melhor delimitação das fronteiras fito-geográficas durante o 

Holoceno Médio e Tardio na região sudeste entre a Serra do Mar e a Serra da 

Mantiqueira. Como indica a zona It-III (entre 43,74 a 58,25cm, datados de 9900 a 2610 

anos AP) da coluna palinológica analisada por Behling em Morro de Itapeva: 

 

“The cloud forest spectra (22-38%) are dominated by Weinmannia (11-

22%). Percentages of Melastomataceae continue unchanged, Myrtaceae (3-

5%) are somewhat higher than in the subzone It-IIb and percentages of Ilex 

(2-4%), Drymis brasiliensis (1.5-4%) and Clethra (1-2.5%) increase for the 

first time. There is no significant change in the sums of Atlantic rain Forest 

taxa (3-5%). Only palm trees percentages are somewhat lower than in zone 

It-IIb. There is a strong increase of monolete psilate spores (19-33%). The 

pronounced increase of cloud forest taxa indicate their abundance in the 

study area and their occurrence on the Atlantic facing slopes relatively 

close to the bog. A mosaic of grassland and forest apparently grows close to 

the bog. The occurrence of cloud forest close to the study site suggests a 

warm and relatively moist tropical climate for the early Holocene” 

(Behling, 1997: 417) 

 

Considerando que o avanço de floretas tenha ocorrido, como demonstram os dados 

palinológicos do Morro de Itapeva desde o Holoceno Inicial, indicamos os seguintes 

cenários: 1) Do avanço de floresta estacional semi-decidual presente ao norte de 

Campos de Jordão durante o holoceno Médio (como em Lagoa do Pires) ou de porções 

menos elevadas do planalto paulista ao sul e; 2) Do avanço da floresta ombrófila densa 

proveniente do contraforte ocidental da Serra do Mar, já em interface com a floresta 

semi-decidual que ocupou as porções de cerrado durante o  Holoceno Médio e Tardio 

em direção ao vale do Paraíba e, migrado para a margem esquerda do rio Paraíba, 

ascendesse a vertente atlântica da Serra da Mantiqueira atingindo mais de 1500 m 

acima do nível do mar, predominando já as espécies da floresta estacional semi-

decidual. Esse segundo cenário é confirmado na zona It-IV (17,5-43,75cm, datado em 

2610 a 430 anos AP): 
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“The sum of Atlantic rain forest taxa (4-12%) is somewhat higher, primarily 

due to increasing amounts of palm trees and Alchornea. The Atlantic rain 

forest perhaps extended to somewhat higher elevations on the Atlantic slopes 

and into the Rio Paraiba valley. Values of pioeer taxon Rapanea are higher (4-

9%). Tree fern percentages are relatively low. Monolete psilate spores are 

markedly lower (8-11%) than in zone It-III” (Behling, 1997: 417) 

 

Comparado a outros dados (Ledru, 1993; De Oliveira, 1992 e Behling, 1995), há uma 

mudança entre 5000 e 6000 anos AP para as condições mais quentes e secas para as 

condições quentes e úmidas presentes desde os último milênio. De qualquer forma, há 

indicadores seguros de que o Holoceno Inicial manteve as primeiras características 

[quentes e secas] até aproximadamente 6000 anos AP. Para o Holoceno Médio os 

sinais de transição para um clima mais úmido no Sudeste brasileiro são muito 

prováveis, mas ainda não contamos com dados com essa resolução e que, certamente, 

contribuiria em muito para a exata inserção da área de estudo e das condições 

ambientais com suas variantes mais imediatas na economia dos grupos caçadores-

coletores da Serra de Paranapiacaba (setor da Serra do Mar). 

 

A detecção de um clima seco e quente no Holoceno Inicial ao menos corrobora a forte 

influência que as massas de ar seca tropicais do continente influênciaram fortemente o 

clima e a vegetação durante os períodos ulteriores. Da mesma forma, a caracterização 

de uma zona de interface entre massas de ar tropicais do continente e polares são mais 

freqüentes na área de estudo (como indicado no capítulo 1), uma vez que a Serra do 

Mar não bloqueia as massas polares como a Serra da Mantiqueira o faz por estar em 

maior altitude em relação ao nível do mar. 

 

Estudos palinológicos conduzidos por Garcia et alii (2004) nos peatbogs do rio Paraíba do 

Sul em Jacareí revelam um cenário mais complexo na interface entre Serra do Mantiqueira 

e Serra do Mar, confirmando as inferências de Behling (1997) e que aumentam o grau de 

detalhamento para inferir dados mais seguros para o holoceno Médio e Tardio no 

contraforte ocidental da Serra do Mar. Esse detalhado trabalho revela a predominância do 

taxon Gleychenia entre 9720 a 8240 anos AP; seguido de Selaginella, Polypodium e 

Asplenium até 5.400 anos AP. Sphagnum/Lycopodium ocupou as várzeas do rio Paraíba do 

Sul durante 5400 e 3500 anos AP, seguido de Gleichenia e Sphagnum de 3500 a 1950 
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anos AP. A coluna palinológica de Jacareí foi dividida em cinco zonas, das quais as zonas 

JA3 a JA5 (englobando 8240 a 1950 anos AP) são aquelas que mais nos interessam. A 

vegetação original, antes do impacto da agricultura no vale do Paraíba do Sul era a 

Floresta Ombrófila Densa nas cadeias montanhosas das serras do Mar e da Mantiqueira, 

com presença de Floresta Estacional Semi-decidual nos vales.   

 

A zona JA3 (8240-5400 anos AP) é caracterizada pela crescente presença de grânulos de 

Poaceae, inicialmente contribuindo com 30% e crescendo até 60% no fim desta zona. Este 

crescimento de gramíneas é sincrônico com o crescimento de Lycopodium e muitos outros 

esporos de algas. Sphagnum predomina nessa zona para desaparecer na JA4 (5400-3500 

anos AP) e polens arbóreos são representados, majoritariamente, pela Coccoloba, uma 

árvore comum na zona costeira atlântica. Foram detectados sinais de Araucária, Celtis, 

Erythroxylum, Machaerium, Pisonia, Mysine, Sebastiana (aff. brasiliensis), Schizolobium 

e outras. Na zona JA4 há uma abundância notável de Liycopodium, que declina 

progressivamente, enquanto declina, simultaneamente, esporos de Asplenium, de Cyathea, 

de Gleichemia e de Sphagnum. As Poaceae atingem seu ápice, correspondendo a 60% dos 

polens presentes nesta zona. Pólens arbóreos mantêm a mesma freqüência da zona JA3, 

embora haja uma mudança significativa na composição florística da vegetação com a 

diminuição de Coccoloba e o surgimento de Cassia, Galylussacia, Leutcothoe e 

Solanaceae. Na última zona, JA5 (3500 a 1950 anos AP), há um crescimento de taxa 

florestais, representados, sobretudo, pela Bauhinia, Ilex e Alchornea. Glychenia e 

Sphagnum substituem o Lycopodium e diminui a ocorrência de algas. 

 

Segundo os autores desse estudo, o decréscimo das Araucárias entre 8100 e 4100 anos 

AP indicam um clima mais seco e quente, afastando das encostas do planalto as 

florestas onde predomina essa espécie: 

 

“This decrease in moisture levels after 8100 years BP is supported by the 

increase in herb pollen, which prevails in the pollen diagram until the end 

of zone JA4 at ca. 4100 years BP” (Garcia et alii, 2004: 194). 

 

O clima se torna quente e úmido durante o Holoceno Tardio, representado pela zona 

JA5 (3500-1950 anos AP) e tais condições propiciaram a expansão das matas-galerias. 

A diminuição de algas é resultante, provavelmente, da densa cobertura florestal que se 
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instala no médio vale do rio Paraíba do Sul. O crescimento da Floresta Ombrófila 

Densa, tal como observado por Sheel-Ybert (2000) entre 2300 e 2000 anos AP na costa 

do Rio de Janeiro ocorre também na zona entre as serras do Mar e da Mantiqueira e, da 

mesma, forma, mais ao sul, na expansão dessa formação nos contrafortes ocidentais da 

Serra de Paranapiacaba, já em interface com a Floresta Estacional Semi-decidual, 

adquirindo, após 1950 anos AP a atual configuração reconhecida no Parque Intervales 

e revelado no capítulo 1 desta Dissertação. 

 

Os estudos de Garcia et alii permitem ainda atestar o aumento de gramíneas durante a 

transição do Holoceno Inicial para o Médio (8240-5400 anos AP) e a queda da taxa de 

sedimentação de 1.30 (zonas JA1e JA2) para o.82mm/ano (zonas JA3 e JA4), que 

significam: 

 

“These dryer conditions, which persisted until 3500 years BP, are also well 

correlated with those observed by Behling (1995) at Lago do Pires and on 

the western slopes of Serra de Itapeva (ca. 60km in straight line from the 

studied site) where they persisted until ca. 3000 years BP (Behling, 1997a). 

A major climatic change appears in the record of Jacareí at ca. 3500 years 

BP as indicated by abrupt increase of arboreal pollen grains from montane 

taxa, e. g. Ilex, accompanied by low percentages of araucaria, Ericaceae 

(aff. Gaylussacia and aff. Leucothoe), Hedyosmum, Ilex, Myrtaceae, 

Podocarpus and Myrsine”. (Garcia et alii,2004: 195) 

 

As pesquisas do palinólogo Walter Bissa, na região vizinha do vale do Ribeira 

confirmam os dados apresentados acima e caracterizam em detalhe as porções mais 

baixas da antiga planície holocênica, reforçando que durante o Holoceno Médio houve 

uma vegetação similar àquela detectada nas zonas JA4 e JA5 estudadas por Garcia et 

alii (2004), com aumento de elemntos florestais alto-montanos como o Ilex, 

Hedyosmum and Myrtaceae por volta de 4010 anos AP (94) e um crescimento 

vertiginoso de Ilex em 2820 anos AP. Ainda, conforme Garcia et alii, parece claro que: 

                                                 
(94) Estudos palinológicos na Baia de Guanabara revelam um densa Mata Atlântica durante o 
Holoceno Médio, reforçando a hipótese de Behling de que havia um cinturão de Floresta 
Ombrófila Densa circunscrita à zona litorânea durante o Pleistoceno e que se apresenta mais 
exuberante durante os últimos 4200 anos AP (ver Barth et alii, 2004, que trata de dados para a baia 
da Guanabara durante o Holoceno). 
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“ The return of humid conditions at the late Holocene appears to be a general climatic 

trend in southeastern Brazil as documented at the Morro de Itapeva at ca. 3000 years 

BP as well in the central area of the Brazilian Cerrados” (Garcia et alii,2004: 196). 

 

Acreditamos que os dados coligidos acima e estruturados para compreender o clima e 

as vegetações presentes na área de estudo durante o Holoceno Médio e Tardio (6000-

1000 anos AP) melhor dimensiona o contexto em que os grupos caçadores-coletores 

atuaram e criaram seus sistemas de subsistência. Como apontaremos nos capítulos 6, 8 

e 9 há uma relação íntima entre ambiente e implantação dos sítios arqueológicos que 

variam nos compartimentos topo-ambientais durante o holoceno Médio e Tardio. 

 

Antes de refinarmos o quadro paleovegetacional e paleoclimático da área de estudo 

com dados oriundos de espeleotemas, indicamos que estabelecemos como referência 

no Sudeste do Brasil e para os contrafortes ocidentais da Serra de Paranapiacaba que: 

 

1) Durante o Último Glacial a Floresta Altântica estava reduzida à estreita faixa nas 

terras baixas entre a costa e a Serra do Mar, isto é, no médio e baixo vale do Ribeira e 

não ocorria entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira como ocorre hoje (Behling, 

1997: 420). Nos contrafortes ocidentais da serra de Paranapiacaba existiam campos e 

cerrados em interface com a floresta de Araucária. Não há dados que balizem 

adequadamente a extensão das fisionomias vegetais para a área de estudo durante o 

Último Glacial; 

 

2) Durante o Holoceno Inicial (10.000 até 6000 anos AP) o clima apresentou 

oscilações entre um clima frio e úmido (9700-8000 anos AP) para um clima quente e 

úmido em 8000 anos AP. Uma primeira expansão das araucárias em direção à área de 

estudo deve ter ocorrido entre 9700-8000 anos AP com um recuo significativo depois 

de 8000 anos AP devido ao aumento da temperatura. Os índices pluviais altos 

mantiveram-nas como relictos nos fundos de vale, tal como ainda subsiste em menor 

freqüência hoje na área de estudo. Neste mesmo milênio aumenta a área de expansão 

das gramíneas refletido um clima mais seco que se mantém durante o Holoceno Médio 

(ca. 5400 anos AP).  
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3) Durante o Holoceno Médio o Sudeste apresenta condições secas e quentes. Os 

vales apresentam florestas e as colinas são ocupadas por cerrado aberto entre 5500 a 

2800 anos AP. A estação seca neste período deveria ser de 5 meses, mas as chuvas 

começam a aumentar na transição do Holoceno Médio para o Tardio nos contrafortes 

ocidentais da Serra de Paranapiacaba e devem ter sido mais intensas no cinturão de 

Floresta Tropical Atlântica no vale do Ribeira (ver estudos espeleológicos, a seguir). 

 

4) A partir de 3500 anos AP o clima se torna mais úmido e as manchas de cerrado 

aberto sobre as colinas cedeu espaço para o cerrado mais fechado e, preferencialmente 

para a Floresta Estacional Semi-decidual da depressão Periférica que atingiu os 

contrafortes ocidentais da Serra de Paranapiacaba. Essa mesma condição de maior 

umidade fez desenvolver a Floresta Ombrófila Densa do médio vale do Ribeira em 

direção às porções alto-montanas, como indicam os dados de Bissa (1998) criando as 

condições de interface e mescla entre a Floresta Ombrófila Densa do Ribeira e a 

Floresta Estacional Semi-decidual da depressão Periférica. 

 

5) A partir de 1950 até 970 anos AP as condições se tornam mais úmidas e quentes, 

aumentando a densidade de ambas as florestas no contraforte ocidental da Serra de 

Parapiacaba criando um todo heterogêneo e rico em endemismos baseados nas recentes 

relações dentre vegetação, fauna e geologia, ou seja de uma íntima relação entre 

aspectos ambientais de estrutura, cobertura e biodinâmica. 

 

6) As condições de 970 até o dia atual se mantiveram com o aumento da umidade e 

da temperatura. Os impactos humanos advindos com o início da agricultura ameríndia 

na Serra de Paranapiacaba não conta com elementos para ser inferidos. A atual 

situação de fragmentação da Mata Atlântica pode causar uma reorganização radical 

dessa fitogeografia ou mesmo causar a alteração profundas desse domínio 

geomorfoclimático (Ab’Saber, 2003) 

 

O quadro de referência arrolado acima se baseou fundamentalmente nos dados 

apresentados acima e os extrapolam para os contrafortes ocidentais da Serra de 

Paranapiacaba considerando fatores que podem reforçar tais características e que ainda 

não foram apresentadas (ver capítulo 6). É importante notar que referenciamos as 

relações que nossa área de estudo tem com esses cenários e sítios palinológicos 
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estudados de acordo com a topografia e a proximidade de domínios bem referenciados. 

A proximidade com as terras baixas do Ribeira é evidente e a circulação de grupos 

caçadores-coletores por entre essa região e o alto Paranapanema é mais clara ainda, 

embora não tenhamos tratado ainda das possibilidades de infiltração e rotas utilizadas 

por esses grupos, tema que será tratado nos capítulos finais dessa Dissertação. 

 

 

2.1.4 Espeleotemas da caverna Santana, Iporanga, SP. 

 

Estudos realizados em espeleotemas provenientes de cavernas de Iporanga, SP e de 

Botuverá, SC, por Cruz Júnior adicionam importantes informações para a melhor 

caracterização do paleoclima no sul e sudeste brasileiro, refinando as variações 

climáticas durante o Holoceno Médio inferidas pelos estudos palinológicos (Cruz 

Júnior, 2003). Pela proximidade com a área de estudo (a caverna Santana situa-se na 

escarpa oriental da Serra de Paranapiacaba), adotamos os dados deste autor 

confrontando-os com os dados apresentados por Behling (1995, 1997, 1998, 2001) e 

Garcia et alii (2004) sintetizados anteriormente. Acreditamos que os dados de Cruz Jr. 

podem ser estendidos para as escarpas ocidentais da Serra de Paranapiacaba com 

algumas considerações. O objetivo é estender suas observações para a compreensão da 

dinâmica de vertentes dentro do cenário paleoclimático do Holoceno Médio e Tardio.  

 

O estudo de Cruz Júnior monitorou as razões isotópicas de oxigênio e deutério, além 

da intensidade de fluorescência (IF) e concentração de carbono orgânico dissolvido 

(COD) em águas de solo e gotejamentos por quase dois anos na área da caverna 

Santana, Iporanga, vale do Ribeira. As pesquisas demonstram que as variações 

sincrônicas de δ-18O, δD e COD. Os dados de δ-18O e δD das águas subterrâneas 

relacionam-se com a linha de água meteórica local e guarda relação com mudanças de 

regime pluviométrico, com valores positivos nos períodos de chuvas mais intensas e 

melhor distribuídas. Variações de IF relacionam-se às oscilações da temperatura média 

local entre os meses de inverno e verão (95). 

 

                                                 
(95) Para que o leitor possa julgar as condições ambientais de deposição de espeleotemas e sobre as 
condições de equilíbrio isotópico e a aplicação dos métodos de análise por COD, δ-18O, δD e IF 
ver Cruz Júnior (2003: 07-45). 
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Entre os muitos dados que o autor apresenta, incluindo a precisão metodológica de 

relacionar ciclos de carbono vegetal no entorno imediato da caverna com formação das 

estalagmites do São Ester (um dos salões estudados) através de concentrações de 

isótopos δ-18O  e δ-13C, mostram-se de interesse aqueles relacionados ao Holoceno, 

correspondendo às amostras St4-7b, St4a e às amostras St8-8a, St8-10a, St8-13a e St8-

14a. A idade dessas amostras, datadas por U-Th consta nas tabelas 2.3 e 2.4, coligido 

de Cruz Jr (2003: 52; Tabela 3.1) (96): 

 

Amostra Estalagmite St4 Idade 
(10³ anos) 

St4-7b 2.5 +-0.1 

St4a 7.2+-0.37 
 

Tabela 2.3. Datações de amostras da stalagmite St4 
(Caverna Santana, Salão das Flores, Iporanga, SP, aprox 300m anm). 

 

 

Amostra Estalagmite St8 Idade 
(10³ anos) 

St8-8a 3.3 +-0.16 

St8-10a 4.9+-0.22 

St8-13a 6.4+-0.17 

St8-14a 7.4+-0.18 
 

Tabela 2.4. Datações de amostras da estalagmite St8 
(Caverna Santana, Salão Ester, Iporanga, SP, aprox. 300m anm). 

 

A obtenção de dados paleoclimáticos relaciona-se diretamente aos princípios que regem os 

processos de intemperismo e sedimentação de diferentes eras geológicas, aumentando 

nossa resolução para a definição das condições climáticas que influênciaram a 

sedimentação dos sítios arqueológicos dos horizontes 2 e 3 durante o Holoceno Médio e 

Tardio em nossa área de estudo. Segundo esse mesmo autor (única fonte para dados 

paleoclimáticos através da análise de estalagmites existente no Sudeste do Brasil), que 

agrupa sob o estágio isotópico 1 a porção superior das estalagmites formadas durante o 

Holoceno, seu período inicial é marcado pela passagem abrupta de condições mais frias do 

Pleistoceno para condições mais quentes no Holoceno: 
                                                 

(96) Para critérios e correlações das datas nas séries de Urano-Thório ver dados sobre 
espectometria de massa em Cruz Jr, 2003: 50-51 e na tabela 3.1, página 52, com datações. 
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“Os dados de δ-13C, TC dos registros de St8 e Bt2, indicam tendência geral 

de expansão de florestas quentes e úmidas em São Pauo e Santa Catarina, 

para os últimos 8 a 9 mil anos AP. Essas inferências estão de acordo com 

estudos de  δ-13C da matéria orgânica dos solos, em perfis realizados nas 

regiões sul e sudeste do país, que sugerem intensificação do sinal de 

florestas desde o final do início do Holoceno até o presente para os últimos 

8 mil anos (Martinelli et. al, 1996; Gouveia et al.,2002) e os (...) registros 

palinológicos do litoral de São Paulo (Ybert et ali., 2003) e da divisa entre 

os estados do Paraná e Santa Catarina (Behling & Negrelle, 2001). Os 

dados de δ-18O dos espeleotemas confirmam condições mais úmidas nesse 

período, e mostra maior estabilidade no regime pluviométrico em São 

Paulo do que em Santa Catarina, onde são sugeridas condições mais 

úmidas do que no presente entre 6 e 5 mil anos AP” (Cruz Jr, 1003: 116) 

 

Dados sobre Intensidade de Fluorescência (IF) na amostra St4 mostram uma curva 

ascendente de IL durante o Holoceno Médio ao Tardio, mas com muitas oscilações. 

Nos períodos de 4.600 a 3.700 anos AP; 3.400 a 2900 anos AP e de 1.900 a 650 anos 

AP apresentam valores de IL acima da média, revelando períodos com maiores 

precipitações e quedas de temperatura. Os maiores valores de IL estão situados entre 

1670 a 1500 anos AP e entre 1100 a 800 anos AP. Os valores de IL abaixo da média 

são: 7.200-4.500 anos AP; 3.700-3400 anos AP e 2.900-1900 anos AP, períodos mais 

secos. Segundo Cruz Jr: 

 

“Menores valores de intensidade de fluorescência e maiores comprimentos 

de onda são esperados durante períodos mais frios e chuvosos, porque estas 

condições favorecem menor grau de humificação da matéria orgânica do 

solo e por isso, resulta numa maior proporção de substâncias relativamente 

mais complexas (ex. ácido húmico) e por isso, menos fluorescentes. (...) O 

monitoramento da dinâmica efetuado na área da caverna Santana sugere 

que nas condições ambientais atuais, caracterizadas por florestas quentes e 

úmidas e solos bem desenvolvidos, a intensidade de luminiscência é função 

principalmente da temperatura média e da distribuição das chuvas ” (Cruz 

Jr, 1003: 86) 
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Considerando que durante os períodos mais úmidos houve uma expansão significativa 

da Floresta Ombrófila Densa do vale do Ribeira em direção ao alto Paranapanema, 

acreditamos que tais dados reflitam os períodos de avanço significativo nas porções 

alto-montanas orientais da Serra de Paranapiacaba, adensando-se a cobertura 

vegetacional de floresta semi-decidual em seus contrafortes ocidentais no contato com 

o Planalto de Guapiara. Tais períodos estariam situados entre 1670 a 1500 anos AP e 

entre 1100 a 800 anos AP, como inidcam as taxas de IF.  

 

Nos períodos 7.200-4.500 anos AP; 3.700-3400 anos AP e 2.900-1900, associados a 

períodos mais secos, a taxa de sedimentação no vale do Ribeira e no alto Paranapanema 

devem ter sido mais baixas e nos períodos entre 4.600 a 3.700 anos AP e 3.400 a 2900 

anos AP mais acentuadas, em decorrência do aumento das chuvas e expansão das floretas 

planálticas, litorâneas e matas-galeria sobre a vegetação de cerrado predominante nos 

topos de colinas mais altas. Nas transições entre período mais seco e, em seguida, mais 

úmidos, é que deve ter ocorrido a sedimentação mais acentuada, formando os depósitos 

arqueológicos em profundidade. Sobre isso trataremos no tópico 2.3. 

  

Os estudos de aplicação de IF em espeleotemas sugerem, contudo, que tenhamos cuidado 

em usar suas informações, já que é necessário aumentar a resolução dos estudos: 

 

“Considering the high variability of the FI signal in cave drips waters, it is 

here suggested that the structure of fluorescence peaks might not be well 

developed as annual banding in speleothems formed under similar 

conditions, even in those wuth higher discharges. On the other hand, there 

is a potential for utilizing the mean variation of FI in speleothems as a 

paleoclimatic proxy based on the relation between interanual mean 

variation and changes in temperature and precipitation” (Cruz Jr, 

Karmann, Magdaleno, Coichev & Viana Jr., 2003: anexo 1) . 

 

Embora mais precisos, os dados obtidos das estalagmites da caverna Santana 

demonstram um aumento geral da pluviosidade e temperatura durante o Holoceno com 

significativas oscilações embora, n conjunto, sigam ascendentes. As correlações com 

os dados polínicos do planalto nem sempre ocorrem, mas tendem a coincidir com os 

dados litorâneos, principalmente os de Bissa (1998) e Ybert et alii (2003). A 
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transposição dos dados paleoclimáticos para os contrafortes ocidentais da Serra de 

Paranapiacaba (entre 750 e 1000 anm) deve ser feita com cuidado, uma vez que as 

condições topográficas, micro-climáticas e pedogenéticas são limites importantes para 

a dispersão de fisionomias vegetais em qualquer período geológico. 

 

 

2.3 Geomorfologia tropical: solifluxão e formação do contexto arqueológico 

durante o Holoceno Médio e Tardio. 

 

O aumento de chuvas durante o Holoceno Médio e a intensidade das mesmas durante o 

Holoceno Tardio criou condições para o surgimento do que hoje é denominado Mata 

Atlântica. Sua expansão teria eliminado as últimas manchas de cerrado e campo na 

área de estudo há 2000 anos AP (senão antes) (97). Isso quer dizer que os patamares 

mais altos das serras alongadas onde estão implantados os sítios arqueológicos do 

Horizonte 2 no Barro Branco e no Ouro Fino deixaram de ser cobertas por vegetação 

mais baixa para contar com uma cobertura vegetal mais densa, mesmo sobre os 

neossolos litólicos, onde se desenvolveria em menor porte em relação à floresta de 

média e baixa vertente, próxima aos vales. 

 

As camadas arqueológicas dos sítios detectados nos patamares de alta à baixa vertente 

no contraforte setentrional da Serra do Ouro Fino estão situadas nas seguintes 

profundidades.:  

 

1) 80cm de profundidade (Barro Branco 21, alto patamar); 

2) 65cm de profundidade (Barro Branco 20, alto patamar); 

3) 55cm de profundidade (Barro Branco 19, médio patamar);  

4) 40cm de profundidade (Barro Branco 15, baixo patamar); 

5) 10cm de profundidade (Barro Branco 2, piso do vale) 

 

Para localização destes sítios e uma situação históriaca da paisagem em que estão 

inseridos ver Mapa 2.2. 

                                                 
(97) Há a possibilidade de que algumas dessas manchas tenham se transformado na vegetação 
detectada por alguns pesquisadores em áreas ainda não detalhadamente caracterizadas da 
Intervales, embora a influência antrópica possa ser sua origem, como revelado no item 1.3.7.1 
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Como apresentamos no capítulo 1 o Barro branco é uma ilha de granito cingido por 

filitos e associados do Membro Terrígeno Inferior. Os solos associados a esse 

componente geológico apresentam densidade menor em relação aos terrenos onde 

predominam os meta-calcários e granitos, rochas mais resistentes e que apresentam 

topos mais agudos ou arredondados. Dessa forma, é presumível que sua decomposição, 

como demonstra os filitos extremamente fragmentados do entorno do vale do 

Embramado, seja mais rápida do que a do Granito conquanto esse seja mais antigo. 

 

Essa faixa de filitos que cinge o granito do Barro Branco desenvolveu solos que deve 

há muito tempo estar em contínuo movimento para os terrenos mais baixos por ação 

gravitacional, na região onde predomina o granito no Barro Branco (ver mapa 4). Essa 

situação gera a presença de solos exógenos sobre os solos autóctones. Considerando 

que esse deslocamento de solos deve estar ocorrendo durante o Pleistoceno e 

adentrando o Holoceno, acreditamos que em condições de maior umidade e 

pluviosidade, como as que ocorreram durante o Holoceno Médio e que aumentaram 

significativamente durante o Holoceno Tardio tenham gerado instabilidade e 

movimentos de massa em regiões de declives de 20 a 30%. 

 

Considerando as características pluviométricas de ambientes tropicais, elemento 

atuante nos processos erosivos, os seus reflexos na mudança do ambiente são 

esperados em um importante nível (entre outros), para a compreensão do contexto 

arqueológico mencionado acima: 1) na dinâmica que gera sobre a morfologia do 

relevo. Embora a literatura sobre tais processos esteja desenvolvida há entre os 

geógrafos, pedólogos e geomorfólogos opiniões muito distintas sobre a atuação dos 

mesmos em encostas florestadas e na importância que essas apresentam para a 

estabilização das mesmas. Alguns autores acreditam que os processos erosivos não 

sejam significativos sob a massa florestal (Erhart, 1955; Cailleux, 1959 e Douglas, 

1969), incluindo a Amazônia, morfodinamicamente estável nas áreas mais planas e de 

densa cobertura vegetal com espessa serrapilheira. Outros autores, com experiências 

em florestas tropicais em relevos acidentados revelam que impedida a ação direta das 

chuvas sobre o terreno, porém mantendo-se as condições de alta infiltração dos solos, 

os processos erosivos podem ocasionar significativos deslocamentos de massa 

(Domingues et alii, 1971). Porém, são os autores Rougerie (1960) e Young (1972) que 

nos fornecem importantes pistas para a compreensão de processos que consideramos 
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atuantes sobre os sítios arqueológicos no Barro Branco durante o Holoceno Médio e 

Tardio. 

 

Esses autores são os primeiros a mencionar a importante atuação de processos erosivos 

sob a cobertura florestal. Dentre os processos atuantes, indicam a solifluxão (98) em 

áreas de forte declive (superior a 30%) como importante fator de deslocamento de 

massa em diversas velocidades e distintas conseqüências. Estudos desenvolvidos ainda 

nas décadas de 1960 e 1970 por Ruxton (1967), Lewis (1974) e De Ploey (1979, já na 

Serra do Mar) demonstraram que a ação das raízes ocasiona lentos movimentos de 

massa, denominados creeps e de deslizamentos em áreas tropicais, denominados 

landslides.  Esses dois movimentos são atuantes, preferencialmente, na camada 

superficial dos solos e mais atuantes durante as chuvas intensas. Segundo Vallejo 

(1982): 

 

“Este efeito [creeps e landsides] é mais comum nos períodos mais 

chuvosos, pois o sistema radicular intensifica a infiltração e os fluxos 

superficiais (...) podendo ocasionar a saturação e superar os limites de 

coesão entre as camadas do solo. ” (Vallejo, 1982: 2). 

 

Em situações de chuva intensa, troncos e raízes podem contribuir para o 

direcionamento de fluxos pluviais, gerando atividade erosiva através da remoção de 

materiais na zona de contato entre a serrapilheira e a superfície de contato. A ação de 

enxurradas, neste contexto, segundo Vallejo (1982), é significativa mesmo em áreas 

florestadas.  

 

Estudos de infiltração em solos florestais tropicais podem revelar alguns dados para 

melhor compreender as dinâmicas de solifluxão. Experimentos foram realizados por 

Vallejo (1982) no Rio de Janeiro, com ênfase na relação chuva-litter-solo, correspondendo 

o litter à camada orgânica O, conhecida vulgarmente como serrapilheira. Vallejo estudou 

essa relação em solo tropical no domínio da Floresta Ombrófila Densa em um terreno de 

declividade 30% (Pico da Tijuca, na Pedra do Archer). Tomamos suas experiências de 

1982 como um ponto de reflexão sobre as relações que as chuvas mais abundantes no final 

                                                 
(98) A solfluxão é um tema antigo na geografia, porém pouco abordado nas últimas décadas. Como 
referência citamos Behrmann (1927), Sapper (1914, 1934), Wenthworth (1934). 
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do Holoceno Médio e com maior intensidade durante o Tardio (3500-1000 anos AP) 

poderiam ter acarretado na cobertura das camadas arqueológicas dos sítios de caçadores-

coletores situados no gradiente acima relacionado. 

 

Algumas definições devem ser compreendidas antes que apresentemos os resultados de 

Vallejo. Em primeiro lugar devemos saber que a relação de infiltração em um solo e sua 

saturação correspondente e que gera processos de creeps e landslides atua em ordem 

diferenciada de acordo com o a textura do solo, a presença ou não de litter, e o tipo de 

cobertura florestal. Como abordamos no capítulo anterior, devemos considerar ainda as 

diferenças de composição vegetacional dentro de um mesmo domínio geomorfoclimático. 

A Mata Atlântica, nosso caso, desenvolveu-se sobre a área de estudo a partir de 5000 anos 

AP com a expansão gradual das matas-galerias de Floresta Estacional Semi-decidual 

oriunda do Planalto de Guapiara e, ao mesmo tempo, da Floresta Ombrófila Densa de alta-

montana do Vale do Ribeira, processo que se intensificou a partir de 2000 anos AP, como 

indicamos nos tópicos anteriores deste capítulo. As heterogeneidades na Mata Atlântica e 

nas interfaces de mosaicos vegetacionais que deve ter sido o período entre 5000 a 2000 

anos AP influênciam como força diferenciadora na ação hidrodinâmica pluvial sobre o 

solo. Segundo Horton (1933): 

 

“A capacidade de infiltração de um solo constitui taxa máxima pela qual a 

chuva pode ser absorvida pelo terreno e está relacionada à textura da 

porção mais superficial além de outras características físicas. A percolação 

das águas no meio poroso se processa numa proporção direta à carga 

hidroestática e inversa ao comprimento da camada de solo saturado, ou 

seja, a taxa de infiltração pode variar na medida em que o solo se aproxima 

da saturação, tornando-se gradativamente mais lenta até atingir valores 

constantes. A desproporção entre intensidade da precipitação e a taxa de 

penetração das águas no solo pode determinar o escoamento superficial. 

Caso a intensidade da precipitação seja inferior ou igual à capacidade de 

infiltração, a água infiltra em proporções diretas. Caso a intensidade de 

precipitação ultrapasse a capacidade de infiltração, a taxa excedente tende 

a escoar superficialmente” (Horton 1933) (99) 

                                                 
(99) Usamos a tradução dessa citação que consta em Vallejo (1982: 3).  
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Em situação crítica de saturação do solo creeps, landslides, mud-flows e rock-falls (100) 

podem ter sua velocidade ampliada na ordem de centímetros por ano a metros por 

segundo (exemplificado por estudos de movimento de massa em Caraguatatuba por 

Crepani e Medreiros, 1997). Os processos hidrológicos superficiais variam 

sensivelmente nas áreas tropicais e, associado às condicionantes topografia e vegetação 

esses movimentos de solifluxão apresentam diferentes desempenhos. A ocorrência 

desses processos dependem, também, das características físicas dos solos. 

 

A intensidade das precipitações durante o Holoceno Médio e Tardio foram 

significativas o suficiente para gerar escoamentos hipodérmicos intensos nas áreas de 

declive acentuado. Se as precipitações atuaram primeiramente nas áreas abertas de 

cerrado, onde a camada de litter é menos significativa, os processos de creep, landslide 

e mud-flow podem ter sido mais acentuados. Com a expansão das florestas sobre as 

áreas de cerrado e campos, durante o Holoceno Médio e acentuada no Holoceno Tardio 

(3000 anos AP), os ambientes florestados podem ter reduzido as taxas de sedimentação 

e da intensidade dos movimentos gravíticos assistidos, mas certamente eles ocorreram 

e tornaram-se mais atuantes com a abertura das primeiras roças para a agricultura pelos 

grupos agricultores que adentraram o vale do Embramado no Barro Branco em 1000 

anos AP (datação horizonte 4 no Barro Branco 15). 

 

Consideramos que processos biopedogenéticos podem ter tomado corpo durante o 

Holoceno Inicial em maior intensidade, com a atuação de cupins e formigas, como 

revelam estudos de Miklós (1992) em Botucatu e Moeyersons (1989) na Malásia, mas 

que essas superfícies tenha sido erodidas durante a passagem do Pleistoceno e passado 

a ser mais significativas já no ambiente florestado por ação de raízes, formigas e outros 

fatores, como testados, experimentalmente por Araújo (1999). Esse fato explicaria a 

presença de vestígios mais leves, como estilhas em porções superiores da estratigrafia. 

Foi comum, durante as escavações dos sítios arqueológicos no vale do Embramado e 

Chapéu detectarmos os sítios arqueológicos com a primeira presença de pequenas 

estilhas (de dimensões médias de 2 x 4 x 0,5 mm) nos sedimentos de 15 a 30cm para, 

em seguida, detectar a camada arqueológica propriamente dita entre 40 e 80cm de 

                                                 
(100) Em português têm sido denominadas usualmente como rastejo (ou reptação, como adotado 
por P. Proença Cunha), esocrregamentos, corridas de massa e quedas, respectivamente (ver 
exemplo em Crepani e Medeiros, 1997).  
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profundidade. De qualquer forma, a observação de perfis dos sítios com mais de um 

horizonte de ocupação nos mostrou intervalos de não ocupação claros, com sedimentos 

intercalantes de 2 a 8cm no Barro Branco e de até 12cm no Barro Branco 4. 

Interpretamos esses períodos de ausência de presença dos caçadores-coletores como 

através do K-cycle model de  Butler (1959). Segundo este autor, o K-cycle pode ser 

definido como: 

 

“The interval of time covering the formation by erosion and/or deposition, 

of a new landscape surface, the period of development of soils on that 

surface, and ending with renewal of erosion and/or deposition on that 

surface” (Butler, 1959: 7) 

 

Os intervalos de ausência de vestígios detectados entre os horizontes 2, 3 e 4 nos sítios 

Barro branco 4, 11, 14 e 15 são creditamos à deposição de sedimentos em um K-cycle 

como detectou Butler na Austrália em estudos geomorfológicos não associados a sítios 

arqueológicos e por outros autores na África (Fölster, 1969) e Brasil (Modenesi, 1988). 

 

Os intervalos diferenciados, de 2 a 12 cm representam entre as camadas arqueológicas 

do sítio Barro branco 14, por exemplo, é, em nossa interpretação, evidência de um 

momento de rhexistasia sucedido de um segundo momento de biostasia durante o 

período de formação do depósito arqueológico, ou seja, das oscilações do Holoceno 

Médio ao Tardio. Em um período de biostasia o equilíbrio biológico tipicamente 

associado à floresta permite que as superfícies sejam erodidas ou sotopostas por novos 

sedimentos em uma taxa baixa de matéria, transferido por ação gravitacional assistida, 

dissolvidas em solução. Num período de rhexistasia, ocorre uma quebra do equilíbrio 

biológico, de causas climáticas ou tectônicas e trata de remover o material detrítico 

através de intemperismo químico (Erhart 1955, Thomas, 1994) (101). Segundo Thomas, 

momentos de biostasia e de rhexistasia podem ser representados por K-cycles: 

 

                                                 
(101) Essa teoria está associada à interpretação de depósitos coluviais, erosão de escarpas, à 
interpretação das rampas e pode servir de base para interpretação de stone lines ou, como definiu 
Bigarella para a bacia de Curitiba, paleopavimento (Bigarella & Andrade, 1965). Ab’Saber estende 
o termo para paleopaimento dentrítico (2003). 



 94

“Similar principles [biostasy and rhexistasy] can be applied to the 

behaviour of individual hillslopes, and were embodied in the concept of the 

K-cycle developed by Butler (1959) ” (Thomas, 1994: 240-241). 

 

Para compreendermos melhor a atuação do K-cycle, julgamos ser importante 

conhecermos uma das contribuições da geormorfologia brasileira à literatura mundial: 

as rampas de colúvio.  

 

 

2.3.1 Dinâmicas de vertentes atuantes na formação de depósitos arqueológicos 

 

A dinâmica de vertentes e os processos de movimentação de materiais é um fator 

importante na compreensão de sítios arqueológicos caçadores-coletores na área de estudo e 

naqueles detectados no complexo das faixas geológicas do vale do Ribeira e alto 

Paranapanema. Sítios em profundidade foram apresentados por Parellada (2003 e 2005) 

sem nenhuma abordagem teórica ou interpretativa do contexto arqueológico e da formação 

dos depósitos, indicando que os sítios na área de estudo em situação estratigráfica de altas 

e médias vertentes em grande profundidade não é uma questão local. Dados fornecidos por 

Araújo (2001) assinalam a presença de sítios com vestígios líticos lascados próximos à 

zona de stone lines na Depressão Periférica, assinalando processos igualmente complexos 

do ponto de vista geomorfológico e georarqueológico. 

 

Fatores físicos tais como peso, atrito e coesão comandam a movimentação de materiais 

em vertentes e a importância das condições morfológicas, litológicas, pedológicas, 

neotectônicas, climáticas, bióticas, hídricas e antrópicas devem ser analisadas num 

sistema integrado, embora necessitem de experimentos isolados para inserção de sua 

relevância entre os outros fatores atuantes do sistema. Consideramos que processos 

gravíticos diretos (desabamentos, desmoronamentos e balançamentos) e gravíticos 

assistidos (deslizamentos translacionais e rotacionais e solifluxões) combinaram-se 

com fatores biopedogenéticos significativos durante o Holoceno para formação das 

camadas que soterraram os acampamentos de caçadores-coletores na área estudada. 

Tais processos ocorreram, principalmente, na transição das fisionomias vegetais de 

campos e cerrados para florestas ombrófilas e semi-deciduais. E aí reside uma 

importante chave interpretativa por ser melhor construída e aplicada. 
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As oscilações climáticas durante o Holoceno refletiram diretamente nos padrões de 

distribuição da vegetação. Situada na interface entre diversos domínios 

geomorfoclimáticos (Cerrado, Floresta de Araucárias, Floresta Tropical Atlântica e 

Campos) durante sua história holocênica, a área de estudo oferece desafios 

interpretativos de decodificação paleoambiental. Se a hipótese aceita para interpretação 

dos depósitos dos sítios no transect Barro Branco21-2 estiver correta (da atuação de 

mud-flows seguidos de creeps e biopedogênese na formação dos depósitos que 

soterraram os acampamentos abandonado), parte mínima dos problemas interpretativos 

pode ter sido resolvida, que é da situação das camadas arqueológicas profundas em 

sítios de alta e média vertente. Contudo, nossa interpretação considerou as dinâmicas 

das mudanças climáticas num quadro ainda pouco preciso para o Sudeste e novos 

dados deverão contribuir para reforçar ou alterar o quadro interpretativo proposto. 

Salientamos, fortemente, que nosso estudo não se aprofundou em análises de processos 

neo-tectônicos por dois motivos básicos: 1) por desconhecer processos sísmicos 

significativos durante o Holoceno na área onde está situado o Planalto de Guapiara 

(102), embora tenham ocorrido entre o Terciário e o Pleistoceno e 2) pela distância dos 

sítios dos sistemas aluviais, em plena área de colúvio, ou seja, mudanças de canais por 

movimentos da crosta ou outros fatores como abandono de canal formando oxbows não 

parecem ter influênciado a seleção dos sítios arqueológicos do horizonte 2. Como 

veremos, a influência dos sistemas aluviais é controlada, em parte, por relações do 

nível de base com as rampas de colúvio e que, se essas estão situadas em baixa 

vertente e hollows, devemos compreender as relações de média vertente e setores 

superiores (noses).  

                                                 
(102) Processos neo-tectônicos têm importância fundamental na compreensão de sítios do 
Paleoíndio e Arcaico na Cordilheira dos Andes, como demonstra Dillehay (2000). A experiência 
do autor em sítios em andissol em Nahuelbuta, na Cordilheira da Costa, Purén, sul do Chile no 
Projeto Etno-arqueológico Purén-Lumaco, coordenado pelo PhD Thomas Dillehay (Universidad 
Austral de Chile e Vanderbilt University), demonstraram-lhe empiricamente a importância desse 
fator. 



 97

 



 98



 99

De uma forma geral, os estudos geomorfológicos sobre a complexa estratigrafia de 

vertentes fornecem uma série de questões a serem detectadas para sua compreensão. 

Devemos considerar ao analisar essa estratigrafia que: 1) A dinâmica das mudanças 

climáticas; 2) A atividade neotectônica e 3) As respostas das unidades ambientais a essa 

mudança.  

 

Dentro destas considerações pordemos apresentar os limites considerados em 

Thomas (1994: 241-242) para a dinâmica da paisagem em nossa área de estudo, 

aliando as informações inferidas através de dados palinológicos, geomorfológicos e 

espeleológicos aqui coligidos: 1) O desconhecimento das taxas da formação 

superficial dos solos e da transferência sedimentar. Tais taxas são completamente 

desconhecidas em termos de sua sensibilidade às mudanças climáticas e parâmetros 

metereológicos, isso porque as mudanças de cobertura vegetacional são 

frequentemente desconhecidas; 2) A falta de exatidão sobre os parâmetros-chave 

que afetam a dinâmica morfogenética e pedogenética em suas relações com a 

erosão das vertentes sob diferentes coberturas vegetais; 3) a natureza dos 

paleoclimas, em termos de tamanho e freqüência de tempestades são muito 

especulativas; 5) o papel de eventos de grande magnitude (com recorrência de 10² 

anos) em processos erosivos e deposicionais é raramente percebido em 

reconstruções paleoambientais (que requer períodos superiores 10³ anos).  Além 

desses fatores limitantes reconhecidos para a dinâmica da paisagem, reconhecemos 

limites para as respostas da paisagem em relação aos aspectos biodinâmicos e 

modificadores no espaço e tempo: 1) vertentes e condições de solo na paisagem 

podem ser altamente variável e nem todas as faces de uma vertente podem reagir de 

uma mesma maneira ou simultaneamente a uma mudança climática; 2) a repetição 

de eventos em um mesmo lugar durante sucessivas oscilações ambientais é comum 

e pode esconder evidências de remotas fases de erosão e/ou deposição; 3) que as 

mudanças nas condições de uma vertente em determinadas paisagens possam estar 

associados a aspectos estruturais de relevo e de canais e não por mudanças 

bioclimáticas; 4) reajustamentos nos sistemas de vertentes podem ser devido às 

complexas respostas a fatores ambientais modificadores ou a uma organização 

interna da estrutura (isso pode gerar alguns depósitos sem significado 

paleoambiental). 
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2.3.2 Colúvio nas florestas tropicais do sudeste do Brasil 

 

Grandes porções da América do Sul e da África apresentam porções significativas do 

relevo com plateaus com relevos dissecados em uma multi-convexa topografia 

denominada no Brasil de meias-laranjas. Nessas formações, um complexo mosaico de 

depósitos superficiais pode ser detectado e sua complexidade se deve a alguns 

importantes fenômenos, tais como a solifluxão, às rampas de colúvio e à oscilação 

climática durante o Holoceno. Considera-se, segundo alguns estudos geomorfológicos, 

que tenha havido dois importantes momentos de formação de colúvio nos últimos 52 

mil anos no sudeste brasileiro (Riccomini et alii, 1989): um entre 52 e 18 mil anos AP, 

representados por stones lines com essas datas e um segundo ciclo de colúvio 

associado a todo o atual período Quartenário. As rampas de colúvio associam-se a 

esses eventos durante o Quartenário e o estudo das mesmas representa importante 

passo na compreensão da formação dos depósitos arqueológicos em profundidades de 

80 a 20 cm no setor de ombro ou lombas das formações serranas no Barro Branco e 

Ouro Fino. Embora sejam privilegiados os hollows, na baixa vertente, sua relação com 

a média e alta vertente formam parte reguladora na formação dos depósitos 

arqueológicos estudados. Esta estratigrafia complexa que se formou no Quartenário 

pode ser explicada através de uma relação muito próxima entre mudança climática e 

vegetação, como sugeriu Thomas: 

 

“The complex stratigraphies revealed in cuttings and boreholes from these 

different sites have contributed to a regional picture of repeated episodes of 

enhanced areal erosion correlated with dowslope colluvial fan formation (De 

Meis & Monteiro, 1979). Most of these deposits have been attributed to the 

Holocene and are thought to be post-10.000 BP, but there are very few dates 

avaible. To produce these features, the present-day humid climates would need 

to have been drier, perhaps supporting a cerrado or savanna woodland over an 

extended period. This view obviously requires quite important climatic swings 

during the Middle Holocene, following the re-establishment of the rainforest, 

probably by 9000 BP” (Thomas, 1994: 254-254). 

 

Durante o Terciário e o Pleistoceno movimentos tectônicos ocorreram na Serra do Mar e 

estes movimentos se prolongaram de forma tênue nos processos modeladores dos 
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talvegues e sedimentares. As landslides ocorreram com freqüência durante este dois 

períodos anteriores ao Holoceno e se prolongaram durante este último período geológico. 

Esses eventos durante o Holoceno foram registrados entre São Paulo e Rio de Janeiro 

(Hasui & Sadowski, 1976; Hasui & Ponçano, 1978 e Riccomini et alii, 1989).  

 

 

2.3.3 Biopedogênese: a ação de térmitas e formigas na formação de stone lines  

e solos do Quartenário. 

 

Estudos pedológicos e geomorfológicos têm demonstrado que a influência de térmitas 

e formigas na formação no desenvolvimento dos solos é significativa. Miklós (1992) 

calculou a taxa de remonte de solos transportados por térmitas em Botucatu e chegou a 

interessantes conclusões, compartilhadas por outros estudos (Vogt, 1966; Willians, 

1978; De Dapper, 1978; Soyer, 1989; Johnson, 1993 e Johnson & Watson-Steger, 

1987, 1990). Segundo esses autores, além das taxas de remonte serem significativas na 

reorganização da camada sedimentar e manutenção de sua (ou não-) fertilidade, 

acreditam que as stone lines estão associadas à intensificação de bioturbação sobre 

superfícies estáveis. Alguns térmitas e formigas podem produzir montículos de 5 a 10 

metros de altura por 30 metros de diâmetros.  

 

Segundo esses pesquisadores, as ações de térmitas e formigas sobre stones lines 

correspondem: 1) os montículos são construídos com material proveniente em sub-

superfície, às vezes próxima de um pavimento dentrítico (outro nome para stone line); 

2) as galerias dos térmitas são observadas sob as stone lines; 3) as stones-lines ficam 

dentro da estrutura monticular e sob a mesma formação; 4) relações mineralógicas com 

o solo e o embasamento em decomposição; 5) o colapso do montículo após seu 

abandono gera um micro-processo coluvial que recobre setores de pavimentos 

dentríticos mais distantes do aqueles onde ele fora implantado. Em relação aos outros 

montículos e seus conseqüentes colapsos, a stone line permanece em profundidade por 

uma grande extensão. A presença de vegetais e fungos conserva a umidade dentro do 

montículo e contribui na integração do mesmo em condições micro-ambientais 

similares às do solo onde os montículos são construídos. Além disso, térmitas são 

responsáveis por trazer saprólito e uma grande quantidade de solo de grandes 

profundidades. 
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Se os térmitas são responsáveis por transferir material de setores tão profundos de 

níveis próximos ao rególito em direção à superfície, então eles mantêm importante 

papel na compreensão da geomorfologia de uma região. Consideramos, contudo, que 

as ações mais significativas de térmitas sobre o solo seja em ambiente de cerrado e 

campos e minimizados em floresta, por optarem os troncos de árvores e não os solos 

para reproduzirem-se. A influência de térmitas e formigas durante o Holoceno Médio e 

Tardio pode ser apenas abordado superficialmente, uma vez que não contamos com 

dados seguros para referir à ação dos térmitas numa perspectiva histórica. Associado 

ao movimento das raízes da floresta que se expandiu para as médias e altas vertentes 

na transição do Holoceno Médio para o Tardio, acreditamos que, apesar de não poder 

ser mensurado para a área de estudo, sua influência tenha sido acentuada em ambiente 

de cerrado e minimizada em ambiente florestado. 

  

Acreditamos que estudos mais detalhados sobre outras influências na formação de 

stone lines, como colúvios e mudanças climáticas poderão adicionar informações para 

melhor inserção dos sítios arqueológico no paleoambiente da área de estudo. O 

processo de formação de sedimentos desses pavimentos detríticos, principalmente os 

mais rasos, detectados nas Áreas-Piloto Intermontes e Cachoeira podem revelar os 

processos predominates na formação dos depósitos arqueológicos dos sítios do Barro 

Branco, Limeira e Ouro Fino, além de outros em maiores profundidades ainda não 

escavados. 

 

 

2.4  Construindo um panorama particular 

 

Se os estudos citados anteriormente nos tópicos 2.1 a 2.3 contribuem para uma 

compreensão ampla da dinâmica da paisagem durante o Holoceno Médio e Tardio, é 

igualmente importante considerar que quadros micro-regionais estão por ser 

construídos e que, muito embora tais estudos estejam sendo unânimes em demonstrar 

flutuações climáticas e variações vegetacionais regionais, ainda há pouca segurança 

para a construção de uma história detalhada do paleoambiente na região SE do Brasil.  

 

Devidamente, o quadro paleoecológico micro-regional na área da presente pesquisa 

pode ser questionado quanto à extrapolação das informações dos peatbogs e outros 
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depósitos palinológicos em regiões distantes para os vales do Barro Branco, Leiteria e 

outros aqui estudados. De qualquer forma, os dados arqueológicos conformam um 

cenário complexo e muito próximo dos dados inferidos da palinologia na reconstrução 

ambiental para o Holoceno Médio e Tardio (ver item 2.1.3) e por isso mereceram 

detalhada análise do autor. Acreditamos que apesar de não contarmos com um quadro 

micro-regional de detalhe, os dados oferecidos pela palinologia e pela espeleologia 

delimitam cenários seguros, que passaremos a correlacionar com os dados obtidos nas 

escavações arqueológicas a partir do capítulo 6. 

 

Embora não haja peatbogs estudados com detalhamento na região do alto 

Paranapanema, há locais potenciais para a realização de coleta desses dados: lagoas 

nas proximidades do Assentamento e outras menores próximos aos bairros rurais do 

Boituva. Os dados apresentados por Cruz Jr. dimensionam melhor o paleoclima e o 

paleoambiente na história ecológica da área de estudo, estabelecendo um middle range 

hypothesis (MRH), onde delimitamos no Holoceno cenários ambientais prováveis na 

área de estudo. De forma adicional, o quadro geormorfológico e análises dos perfis dos 

sítios Barro Branco 15, 14, 1 e 4 e dos sítios Leiteiria 1 e 2, assim como dos sítios 

Limeira 1 e 2 que apresentaremos no capítulo 6 contribuirão como chaves 

interpretativas para uma reconstrução mais precisa da paisagem durante o Holoceno 

Médio e Tardio entre 5.960 a 1000 anos AP (Méndes 2006: anexo 3; Robrahn-

González 2006:75). Um quadro mais detalhado, associando sítios e condições 

ambientais do período estudado serão apresentadas nos capítulos 8 e 9. 

 

Sem contar ainda com os dados específicos dos sítios arqueológicos (apresentados no 

capítulo 6) estabelecemos como cenário ambiental na área de estudo: 

 

1) Durante o Último Glacial a Floresta Altântica estava reduzida à estreita faixa nas 

terras baixas entre a costa e a Serra do Mar, isto é, no médio e baixo vale do Ribeira e 

não ocorria entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira como ocorre hoje Nos 

contrafortes ocidentais da serra de Paranapiacaba existiam campos e cerrados em 

interface com a floresta de Araucária. Não há dados que balizem adequadamente a 

extensão das fisionomias vegetais para a área de estudo durante o Último Glacial; 
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2) Durante o Holoceno Inicial (10.000 até 6000 anos AP) o clima apresentou 

oscilações entre um clima frio e úmido (9700-8000 anos AP) para um clima quente e 

úmido em 8000 anos AP. Uma primeira expansão das araucárias em direção à área de 

estudo deve ter ocorrido entre 9700-8000 anos AP com um recuo significativo depois 

de 8000 anos AP devido ao aumento da temperatura. Os índices pluviais altos 

mantiveram-nas como relictos nos fundos de vale tal como ainda subsiste em menor 

freqüência hoje na área de estudo. Neste mesmo milênio aumenta a área de expansão 

das gramíneas e do Cerrado refletindo um clima mais seco que se mantém durante o 

Holoceno Médio (ca. 5400 anos AP).  

 

3) Durante o Holoceno Médio o Sudeste apresenta condições secas e quentes. Os 

vales apresentam florestas e as colinas são ocupadas por cerrado aberto entre 5500 a 

2800 anos AP. A estação seca neste período deveria ser de 5 meses, mas as chuvas 

começam a aumentar na transição do Holoceno Médio para o Tardio nos contrafortes 

ocidentais da Serra de Paranapiacaba e devem ter sido mais intensas no cinturão de 

Floresta Tropical Atlântica no vale do Ribeira onde está a Caverna Santana. 

 

4) A partir de 3500 anos AP o clima se torna mais úmido e as manchas de cerrado 

aberto sobre as colinas cedeu espaço para o cerrado mais fechado e, preferencialmente, 

para a Floresta Estacional Semi-decidual da Depressão Periférica que atingiu os 

contrafortes ocidentais da Serra de Paranapiacaba nsta data. Essa mesma condição de 

maior umidade fez desenvolver a Floresta Ombrófila Densa do médio vale do Ribeira 

em direção às porções alto-montanas, como indicam os dados de Bissa (1998) criando 

as condições de interface e mescla entre a Floresta Ombrófila Densa do Ribeira e a 

Floresta Estacional Semi-decidual da Depressão Periférica. Este processo deu origem à 

Mata Atlântica. 

 

5) A partir de 1950 até 970 anos AP as condições se tornam mais úmidas e quentes, 

aumentando a densidade de ambas as florestas no contraforte ocidental da Serra de 

Parapiacaba criando um todo heterogêneo e rico em endemismos baseados nas recentes 

relações entre vegetação, fauna e geologia, ou seja de uma íntima relação entre 

aspectos ambientais de estrutura, cobertura e biodinâmica. 
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6) As condições de 970 anos AP até o dia atual se mantiveram com o aumento da 

umidade e da temperatura. Os impactos humanos advindos com o início da agricultura 

ameríndia na Serra de Paranapiacaba não conta com dados sistematizados para serem 

inferidos. A atual situação de fragmentação da Mata Atlântica pode causar uma 

reorganização radical dessa fitogeografia ou mesmo causar a alteração profundas desse 

domínio geomorfoclimático (Ab’Saber, 2003), com impactos de erosão lateral e 

landslides em sítios de alta e média vertente. 

 

Consideramos os cenários indicados pelos itens 3, 4 e 5 como aqueles em que se 

desenvolveram os grupos caçadores-coletores do alto Almas. 
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CONTEXTO ARQUEOLÓGICO NA SERRA DE PARANAPIACABA 
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Capítulo 3 – Contexto arqueológico caçador-coletor no Alto Paranapanema e 

Vale do Ribeira. 

 

Este capítulo apresenta dados relacionados à literatura sobre os grupos caçadores-

coletores na área de estudo e regiões contíguas. Indicamos para um panorama geral da 

arqueologia na região as obras de De Blasis (1988, 1996), Robrahn (1989), Robrahn-

González & De Blasis (1998), Barreto (1988), Araújo (2001) e Penin (2005). Essas 

obras referenciam os grupos sambaquieiros, caçadores-coletores e agricultores em 

escalas distintas. 

 

Ressaltamos que, apesar de extensa bibliografia relacionada aos grupos caçadores-

coletores denominados sob a Tradição Umbu (103) no Brasil Meridional, assim como a 

extensão desses grupos humanos no vale do Ribeira em um período de expansão tardia 

(1250 anos AP), optamos pela não-utilização da bibliografia disponível para a 

construção do contexto arqueológico na área de estudo. E tomamos esta opção por dois 

motivos elementares:  

 

1) De que consideramos que os dados do Brasil meridional têm superdeterminado a 

região sul do estado de São Paulo como área de expansão tardia de grupos caçadores-

coletores no vale do Ribeira e, por extensão, o alto Paranapanema. Trata-se de não 

dialogar com sistemas difusionistas tão simples, já que não há elementos consistentes 

para esse eixo de difusão no hiato Santa Catarina-Paraná que caracterizem essa uma 

rota meridional-setentrional; 

 

2) De que adotando a terminologia Umbu ou tratar de repensar esta Tradição no 

vale do Ribeira ou no alto Paranapanema incorreríamos numa tendência literária 

inconsistente para compreender esses grupos humanos sob uma perspectiva regional 

acurada, versando em mais uma variação sobre o mesmo tema da unidade tecnológica 

Umbu . 

 

                                                 
(103) Reúne grupos de caçadores e coletores antigos (entre 8.000 e 1.000 anos atrás), que ocuparam 
a porção oriental mais alta, fria e aberta do planalto meridional brasileiro. Seus assentamentos se 
distribuem desde o Rio Grande do Sul até o sul-sudeste de São Paulo, na região do vale do Ribeira 
de Iguape e nos contrafortes ocidentais da serra do Paranapiacaba, alto Paranapanema.   
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Não deixamos de adotar referências importantes da arqueologia tradicional para o 

desenvolvimento e compreensão do contexto arqueológico e sistêmico dos grupos 

caçadores-coletores reunidos sob a denominação da Tradição Umbu que, não estando 

incorreta em seu pressuposto original (no Pronapa), tem sido generalizado nas relações 

de unidade e etnicidade, exemplos claros de incoerências entre interpretações 

antropológicas baseadas nos contextos etnográficos recentes inferidas para o registro 

arqueológico ou de um simples desconhecimento das ferramentas histórico-

culturalistas do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, extremamente úteis 

para a simplificação da manutenção de tecnologias em uma perspectiva de histórica de 

longo-termo, embora não represente, necessariamente, os processos históricos e 

sistêmicos relacionados ao período de manutenção da tecnologia. 

 

Trataremos de introduzir o leitor em um cenário desconhecido. É a primeira vez que dados 

sobre sítios caçadores-coletores com tecnologia bifacial são analisados de forma 

sistemática no alto Paranapanema. Outras duas obras abordaram sistematicamente o alto 

Paranapanema revelando uma diversidade de sítios arqueológicos de horizontes caçador-

coletor e agricultor (Araújo, 1995 e 2001) e outras duas apontaram o alto Paranapanema 

como área que revelaria as relações Planalto-Litoral. Esta diversidade, contudo, não conta 

com elementos tecnológicos similares aos ocorrentes na área de estudo desta Dissertação.  

 

Nossa perspectiva está centrada na interpretação direta dos dados fornecidos pelos 

sítios e seu ambiente e faz parte de um modelo interpretativo adotado, esclarecido no 

capítulo 4. Não podemos negar, contudo, as relações íntimas que os sítios do vale do 

Ribeira mantêm como os do alto rio das Almas e sua distinção com os sítios do Alto 

Taquari. A seguir, passamos a apresentar o cenário regional explorado (Médio e Alto 

Ribeira e Alto Taquari, já na bacia do Paranapananema). 

 

 

3.1 Caçadores-coletores no médio Vale do Ribeira, SP 

 

Os estudos sobre indústrias e assentamentos caçadores-coletores mais conhecidos e, 

igualmente únicos, são aqueles relacionados ao vale do Ribeira desenvolvidos pelo 

arqueólogo Paulo De Blasis por mais de 20 anos (1988, 1989, 1996, 1998, 2000, entre 

outros). Tais estudos revelaram: 
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1) Um amplo horizonte de ocupação de caçadores-coletores durante o primeiro 

milênio no médio Ribeira, com padrão de assentamento calcado em agrupamentos de 

sítios em vales com drenagens de segunda ou terceira ordem, concentrados em áreas 

com relevo mais suave; 

 

2) Uma tecnologia similar e um pacote arqueológico provavelmente uniforme 

variando da superfície a 50 cm de profundidade. 

 

3) Relações das populações do Ribeira com as do Planalto, visto a ocorrência de 

artefatos em arenito silicificado, ausente na composição geológica no vale do Ribeira 

(os meta-arenitos não são aptos ao lascamento como o arenito silicificado associado à 

Formação Bauru e Botucatu no interior do Estado de São Paulo). 

 

4) Coincidência no sistema de implantação dos assentamentos caçadores-coletores 

com o sistema de assentamento rural atual, com a presença majoritária de 

assentamentos rurais nos fundos de vale e baixos patamares de vertente.  Em cada 

agrupamento, 1 ou 2 sítios maiores e mais densos se vêem cercados por sítios 

pequenos, com pouca quantidade de vestígios, configurando um modelo gravitacional 

que sugere uma hierarquização do espaço social (De Blasis 1996).   

 

O período balizado por De Blasis para a ocupação dos grupos caçadores-coletores no 

Ribeira varia entre 8000 a 2000 anos AP (De Blasis, 1988), limitado pela presença de 

grupos sambaquieiros do Paleoindígena e Arcaico e agricultores do Formativo. A 

presença de grupos caçadores-coletores perdurou no vale do Ribeira até datas mais 

recentes alcançando o primeiro milênio de nossa Era (De Blasis, 1996), coincidindo 

com a presença maciça de sítios associados à Tradição Itararé no alto e médio vale do 

Ribeira (ver Robrahn, 1989). 

 

Segundo De Blasis, os sítios líticos ocupam as porções mais fundas dos vales 

intermontanos, correspondendo a 92% da amostra. Esses compartimentos topo-

ambientais segundo o mesmo autor: 

 

“Essa característica de implantação apresenta algumas vantagens que 

podem ser detectadas de imediato: oferece refúgio contra os ventos frios de 
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inverno, além de espaço plano suficiente para permitir o assentamento 

conjunto de um grupo relativamente extenso de pessoas. Além disso, 

assentando-se nos fundos de vale, os grupos de caçadores estão sempre 

junto da água. Nenhum sítio está mais distante que 50m de um curso 

d’água, sendo que na maioria dos casos esta água é o maior rio da 

localidade” (De Blasis, 1988: 61) 

 

Os sítios apresentam formas ovaladas e correspondem, como no agrupamento 

Gurutuba, às porções aplainadas onde o sítio se instalou, demonstrando uma coleção 

entre topografia favorável e seleção da área para implantação do mesmo. Têm 

dimensões estimadas entre 702m² a 1590m². Na área-piloto abordada pelo autor 

nenhum sítio mantém eixo superior a 50m², limitando em 2.000 m² a área máxima de 

um sítio associado a esses grupos caçadores-coletores. Os sítios implantando em 

setores onde há drenagens de baixa ordem mantém uma distância, ainda sim, próxima 

de grande rios afluentes do Ribeira e, também, do próprio Ribeira. 

 

De Blasis detectou, ainda, através de intervenções em subsuperfície, i.e. sondagens de 

1 x 1 m, que esses sítios são pouco profundos, raramente ultrapassando os 50cm de 

profundidade, concentrando-se a maioria entre a superfície e os primeiros 20cm. O 

sítio Gurutuba 6 é um dos poucos (junto com Gu11 e Pa5) que apresenta estratificação 

mais profunda, com 19% das peças abaixo dos 50cm devido às condições 

geomorfológicas locais. Apesar da profundidade, os vestígios associados não divergem 

dos outros sítios (1988: 64). Os sítios formam agrupamentos por vale onde um sítio é 

mais denso em relação aos outros, criando um padrão nuclear. Nestes sítios nucleares, 

De Blasis detecta atividades de debitagem para produção de artefatos e atividades 

associadas à utilização dos mesmos, revelado pelos sinais de desgaste intenso dos 

artefatos, separando o conjunto de sítios em: a) sítios de atividades diversificadas, 

geralmente os mais densos; b) sítios de atividades específicas. 

 

Os sítios no médio Ribeira apresentam divergências na distribuição vertical, não 

formando um homogêneo distributivo. Nem sempre predominam vestígios em 

superfície e, como diz o autor nem sempre a ausência de evidência em superfície 

reflete um sítio sem vestígios em profundidade. Em nossa leitura, os sítios acima 

referidos podem se relacionar, se seguirem os mesmos padrões deposicionais 
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apontados no alto Almas ao horizonte 3 (vide capítulos 2 e 6) e uma correlação 

provável das camadas mais profundas do Pa5 e Gu6 ao horizonte 2 detectado no Barro 

Branco e no Sítio Velho (alto Almas). Com o aumento dos processos erosivos nos 

fundos de vale e baixos patamares no vale do Ribeira nos últimos anos devido à ação 

antrópica (plantio de banana, abertura de estradas e canais), parte significativa dos 

sítios não pode ser analisada de forma comparativa aos sítios do alto Almas, mas a 

datação do sítio Azeite, na Serra do Azeite (vale do Ribeira), em 2200 +/- 40 anos AP 

(amostra Beta-189328 in Figuti et alii, 2004 e Lima, 2005, tabela 16) pode balizar um 

provável recuo da presença caçadora-coletora entre o alto Paranapanema e o vale do 

Ribeira. 
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Distribuição vertical dos vestígios líticos de sítios sondados no Médio Ribeira 
(Fonte De Blasis 1988: 65)
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Gráfico 3.1. Distribuição vertical dos vestígios líticos de 10 dos 17 sítios sondados no médio Ribeira por De Blasis (1988: 65). Os dados de superfície são apresentados dos 

sítios consta na Tabela 3.5 
 

Tabela 3.1 
Dados superfície 

associados 
ao Gráfico 3.1 

BB3 151 

BS4 3 

Pa5 70 

BS17 3 

Gu6 257 

Gu11 17 

RB1 4 

Gu14 24 

Gu5 26 

BS16 1 
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A indústria lítica tem procedência majoritariamente superficial (69%). A freqüência de 

artefatos é alta, de 5%, seguido de lascas (43,8%), fragmentos de lasca (23,4%) e 

núcleos correspondendo a 0,2% da amostragem total. Essa amostragem dos sítios 

líticos do médio Ribeira é apresentada na Tabela 4.1, conforme De Blasis (1988: 80, 

tabela 11). Faremos menção a esta tabela ainda nos capítulos 7 e 8: 

 

Classe Número (%) 

Artefatos 254 5.0 

Lascas 2262 43.8 

Núcleos 10 0.2 

Fragmentos 472 9.1 

Percutores 13 0.3 

Seixos 5 0.1 

Seixos lascados 9 0.2 

Fragmentos de bloco 6 0.2 

Fragmentos de artefato 387 7.5 

Lascas retocadas 81 1.6 

Fragmentos de lasca 1208 23.4 

Fragmentos de núcleo 20 0.4 

Fragmentos de seixo 70 1.4 

Fragmentos de percutor 15 0.3 

Percutores retomados 4 0.1 

Fragmentos de lâmina 36 0.7 

Lâminas fragmentadas 25 0.5 

Artefatos bifaciais 125 2.4 

Fragmentos bifaciais 146 2.8 

Total 5188 
 

Tabela 3.2. Freqüência das classes de vestígios coletados nos sítios líticos do médio Ribeira de acordo 
com De Blasis, 1988: 80. Salientamos que 69% da amostra provem de superfície. 

 

Entre as lascas predominam aquelas de acabamento (36,8% da amostra geral), seguidas 

de lascas simples (28,1%), de preparo (15,4%) e siret (6,1%). Apenas ressaltamos os 

dados da amostra geral como base comparativa com as indústrias dos horizontes 2 e 3 

apresentados pelo autor desta Dissertação no alto rio das Almas. Neste conjunto, se 

houver distinções entre os Horizontes 2 e 3, elas devem estar somadas aos 69% da 

amostragem proveniente da superfície (esta co-relacionada, provavelmente, ao 

horizonte 3 do alto Almas- ver capítulos 7 e 8). O Gráfico 3.2 demonstra essa 

freqüência na amostra geral do Médio Ribeira. 
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O tipo de talão predominante é o liso, seguido do linear e do facetado com presença, 

ainda, de tipo cortical. Segundo o autor: 

 

“Examinando-se sua distribuição [de tipos de talão] pelos tipo de lasca, 

constata-se que enquanto a maior parte dos talões corticais e lisos está nas 

lascas simples, as de acabamento apresentam um elevado percentual de 

talões facetados e lineares. O preparo da plataforma de lascamento (...) 

está presente em 60% das lascas, sendo mais comuns nas lascas simples 

com talão liso, e também nas lascas de acabamento com talão linear ou 

facetado, indicando a atenção e cuidado nos procedimentos de debitagem e 

confecção de artefatos” (De Blasis, 1988: 94) 

 

Como veremos no capítulo 6, as freqüências de talão pouco diferem dos dados 

apresentados por De Blasis, com mudanças suaves entre os horizontes 2 e 3 que não 

caracterizam, contudo, mudanças tecnológicas notáveis. 

 

Freqüência de tipos de lasca na 
Amostragem Médio Ribeira

(De Blasis, 1988: 93) - [eixo Y em %]
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Gráfico 3.2  Freqüência de tipos de lasca na Amostragem Médio Ribeira  

(elaborado a partir de De Blasis, 1988: 93, tabela 19) 
 

Os artefatos distribuem-se entre foliáceas, pontas projéteis, furadores, raspadores 

terminais, raspadores carenados, raspadores disto-laterais, raspadores em ogiva, 
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lesmas, cunhas, raspadores circulares, raclettes, raspadeiras, nucleiformes, raspadores 

convergentes, pontas sobre lasca, bicos, lascas retocadas, raspadeiras duplas e artefatos 

duplos. São artefatos que variam em comprimento médio de 26,9 a 77,4mm, em 

largura média de 21,2 a 64 mm e espessura de 6,5 a 28,5 mm (De Blasis, 1988: 97). No 

capítulo 6 retornaremos a tratar dos artefatos no vale do Ribeira. 

 

As pontas projéteis aí detecadas são confeccionadas preferencialmente em sílex (92%) 

e o restante em quartzo selecionado, de fina granulação. Apresentam-se triangulares 

(91%) e, ocasionalmente, fusiformes e foliáceas, sempre com bordos convergindo em 

ponta. 86% das pontas apresentam pedúnculo e 92% aletas contando com lascamento 

bifacial completo em 74% ou incompleto (20%) e, raramente, unifaciais ou com 

bifacialidade discreta (6%). Segundo o mesmo arqueólogo, sobre a produção das 

mesmas: 

 

“Os retoques são longos e invadentes, enão há dúvida que a amior parte 

das lascas de acabamento da coleção, especialmente aquelas com talão 

facetado e diedro, provém desta etapa de produção do artefato. Seguem-se 

retoques periféricos e contínuos, em geral sub-paralelos, feitos por pressão. 

Os bordos são bastante regulares (90%) , e em 5 casos (6%) serrilhados” 

(De Blasis, 1988: 99) 

 

Os pedúnculos deste conjunto são convergentes em 35% dos casos, paralelos em 30% 

e divergentes em 21% com bases planas (42%), convexas (30%), côncavas (12%) e 

raramente pontiagudas (1%). As aletas retilíneas são as mais comuns (37%), seguida 

das côncavas (19%) e convexas (25%). Sobre a análise de contingência dessas 

variáveis o autor conclui: 

 

“A análise de contingência destas variáveis evidenciou a associação óbvia 

dos atributos mais comuns: formas triangulares com aletas em geral 

retilíneas e pedúnculos paralelos e convergentes (62% das peçcas). As 

peças fusiformes não apresentam aletas e, raramente, possuem um 

pedúnculo destacada da forma. Não se observa, entretanto, qualquer 

associação peculiar entre esses atributos” (De Blasis, 1988: 99). 
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Embora De Blasis não tenha notado uma associação entre esses atributos parece-nos 

claro, de acordo com experiências do presente autor desta Dissertação com grupos 

indígenas sul-americanos (Mapuche, no sul do Chile; alto-xinguanos no Parque 

Indígena do Xingu; Yanomami em Roraima, entre muitos outros na Guyana e 

Venezuela) que as formas dos artefatos de caça refletem funções específicas, ainda 

mais se relacionados à caça. Em não se contando com dados etno-ecológicos sobre 

estratégias de caça desses grupos no Holoceno Médio e Tardio, acreditamos que a 

conclusão de De Blasis seja a mais próxima do que podemos inferir do atual banco de 

dados com os quais podemos contar e fazer projeções. Algumas informações, contudo, 

em comparação com dados de grupos Inuit e Aleutas sugerem que formas serrilhadas 

estejam sempre associadas à pesca, como também podemos notar no registro dos 

sambaquis em pontas ósseas (Amenomori, 2004). Com base nas observações de 

Binford e outros autores, De Blasis relaciona basicamente que: 

 

“Dentre os instrumentos destinados à obtenção de alimentos, as pontas 

projéteis são o exemplo mais simples e óbvio, usadas que são para caça 

generalizada, e pesca – como sugerem as pontas serrilhadas” (De Blasis, 

1988: 109) 

 

As características funcionais e a tecnologia das indústrias líticas detectadas por De 

Blasis serão tratadas no capítulo 8 em comparação com os dados tecnológicos obtidos 

das indústrias associadas a grupos caçadores-coletores no alto Almas. Deixamos para 

este capítulo citado o aproveitamento das fontes de matérias-primas nos sítios de 

extração, restando-nos ainda neste capítulo tratar da representação da matéria-prima 

nas coleções do Médio Ribeira. 

 

A matéria-prima predominante dos vestígios arqueológicos no conjunto amostral do 

Médio Ribeira é o sílex (67%), seguido do quartzo (25%). Este quadro mostra o 

aproveitamento das matérias-primas disponíveis localmente, como aponta o mesmo autor: 

 

“Grande variedade de rochas foi utilizada pelos ocupantes destes sítios 

líticos, mas duas delas receberam claramente a preferência dos artesãos: o 

sílex e o quartzo, que juntas perfazem 92% do total da amostra. Várias 

outras rochas ocorrem ocasionalmente na coleção, indicando  exploração e 
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experimentação com o amplo espectro de rochas metasedimentares que 

caracteriza a litologia regional, mas foram pouco utilizadas, quer ou 

exibirem menor aptidão ao lascamento, quer por serem raras ou mesmo 

alóctones na região de estudo” (De Blasis, 1988: 83). 

 

O arenito silicificado, representando 0,6% da amostragem, associados a artefatos 

inteiros, fragmentados ou lascas de acabamento (provável reavivamento do bordo ativo 

dos mesmos). Trata-se de um metarenito intertrapiano comum na Formação serra Geral, 

que ocorre em vasta extensão na Bacia do Paraná, nos médios vales dos rios Tietê, 

Paranapanema e Ivaí, distantes em 250km do médio vale do ribeira. Embora encontrado 

em quantidades irrisórias, a presença desse material no médio Ribeira levanta a 

possibilidade de relações das populações locais com o Planalto que receberam tais 

artefatos prontos, pois fora do ciclo usual de matérias-primas utilizadas nas indústrias 

associadas. 

 

 

3.2 Caçadores-coletores no alto vale do Ribeira, PR 

 

Os recentes estudos arqueológicos resultantes de prospecção e escavações no trecho X 

do GASBOL no Estado do Paraná revelaram um significativo número de sítios 

arqueológicos em cristas de morro e outros compartimentos topo-ambientais 

(Parellada, 2003, 2005), com presença de sítios associados ao mesmo horizonte 

detectado no médio vale do Ribeira por De Blasis (1988, 1996). Os sítios de caçadores-

coletores estão concentrados nos municípios de Dr. Ulysses, Cerro Azul e Rio Branco 

do Sul, alto vale do Ribeira no Estado do Paraná. 

 

Embora o foco de Parellada tenha recaído sobre os sítios cerâmicos associados em 

padrão já detectado no médio vale do Ribeira por Robrahn (1989), a autora apresenta 

dados importantes sobre a presença de sítios caçadores-coletores no alto Ribeira, 

melhor delimitando a extensão desses grupos caçadores-coletores associados sob a 

denominação de Tradição Umbu. A seguir, tratamos de apresentar uma síntese desses 

sítios detectados no trecho X do Gasbol entre os municípios de Dr. Ulysses, Cerro 

Azul e Rio Branco do Sul, a partir de suas pesquisas: 
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Tabela 3.3. Sítios com presença de horizonte caçador-coletor no trecho X do GASBOL – setor do Paraná (Parellada, 2003: 51-53 e 2005:71-74)

                                                 
(104) Os sítios Itapirapuã 14, Fazenda Marrecas XV, Cordeiro 2 e Cemitério Cordeiros, considerados Umbu pela autora (Parellada, 2005: 71-74) foram retirados da tabela aqui 
apresentada por não contarem com dados relacionados ao município onde ocorrem, coordenadas (com exceção de Cemitério Cordeiro), topografia, área e nível. 
(105) Apresentado como sítio Umbu em Parellada (2003: 53, tabela 1) e como sítio Itararé-Taquara em Parellada (2005: 73, tabela 16). 
(106) Mult. IT. Multicomponencial com presença Itararé.  

Sítios com presença de horizonte caçador-coletor no trecho X do GASBOL – setor do Paraná (Parellada, 2003: 51-53 e 2005:71-74)  (104) 

Sítio Município Cordenadas UTM Topografia Área Nível 
Fazenda Marrecas V Dr. Ulysses PR 7273050/666940 Topo, 790m 10.000 m² 0-40cm 

Fazenda Marrecas VII Dr. Ulysses PR 7272890/655.690 Meia-encosta 5.000 m² Superfície 
Fazenda Marrecas IX Dr. Ulysses PR 7272250/664590 Topo, 897m 6.000m² Superfície 
Fazenda Marrecas X Dr. Ulysses PR 7272160/664235 Vale, 835m 4.000m² 0-30cm 
Fazenda Marrecas XI Dr. Ulysses PR 7271520/663610 Topo, 914m 6.000 m² 0-13cm 
Fazenda Marrecas XII Dr. Ulysses PR 7270965/663265 Topo, 868 5.400m² 0-20cm 

Fujimoto I Dr. Ulysses PR 7269375/662365 Meia-encosta, 670m 2.400m² Superficial 
Fazenda Três Amigos II Cerro Azul PR 7252155/657625 Meia-encosta, 540m 2.800m² 0-20cm 

Fazenda Bom Jesus I (105) Cerro Azul PR 7244500/656090 Topo, 450m 8.000m² 0-20cm 
Fazenda Palmeirense I Rio Branco do Sul PR 7231500/659535 Topo, 704m 5.400m² Superfície 

Pinhalzinho I Rio Branco do Sul PR 7229375/659740 Topo, 750m 5.400m² Superfície 
Walgimiro de Matos I Dr. Ulysses PR 7274450/670570 Topo, 595m 10.000 m² 0-25cm (Mult IT) (106) 
Fazenda Marrecas IV Dr. Ulysses PR 7273110/667350 Topo, 750m 15.000 m² 0-40cm (Mult IT) 
Fazenda Marrecas I Dr. Ulysses PR 7273180/666580 Meia-encosta, 783m 10.000 m² 0-25cm (Mult IT) 

Fazenda Marrecas VI Dr. Ulysses PR 7273430/666200 Meia-encosta, 736m 22.500 m² 0-40cm (Mult IT) 
Fazenda Marrecas VIII Dr. Ulysses PR 7272980/655535 Base, 635m 10.000 m² Superfície (Mult IT) 

Morro Grande VIII Rio Branco do Sul PR 7241730/656150 Topo, 497m 7.500m² 0-30cm (Mult IT) 
Morro Grande XIII Rio Branco do Sul PR 7240660/657260 Topo, 590m 7.500m² 0-25cm (Mult IT) 

Santo Antonio I Rio Bco Sul PR 7240530/657840 Topo, 549m 5.000m² 0-30cm (Mult IT) 
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Como base nesses dados, notamos que foram detectados 18 sítios com vestígios 

associados à Tradição Umbu pela autora, 10 dos quais unicomponenciais e 8 

multicomponenciais, com presença de uma ocupação superior associada aos grupos 

ceramistas da Tradição Itararé. Sempre os níveis Umbu constam sob a ocupação Itataré 

em sítios multicomponenciais.  

 

Em contraste com os dados apresentados por De Blasis (1988) para dimensões e 

implantações de sítios denominados sob a Tradição Umbu (dimensões estimadas entre 

702m² a 1590m²), Parellada apresenta sítios com grandes dimensões associados à 

mesma tradição, variando de 2.400m² a 10.000m² (desconsiderando os sítios multi-

componenciais), os maiores registrados no vale do Ribeira e, certamente, na literatura 

dos Estados do Paraná e São Paulo.  

 

Como apresentaremos no capítulo 6, os sítios de grupos caçadores-coletores não 

ultrapassam 2500m². Embora não definido pela autora, parece-nos que os sítios foram 

delimitados por sua dispersão em superfície e não por sua distribuição em profundidade. 

Desta forma, se desconsiderarmos os processos erosivos atualmente mais agressivos no 

vale do Ribeira, teremos áreas muito menores, ainda assim, muito maiores se comparadas 

com os sítios do Médio Ribeira e Alto Almas. Dos sítios Umbu detectado pela autora, 6 

são superficiais (1 deles multicomponencial com Itararé); 4 estão entre a superfície e os 20 

cm de profundidade e 9 estão entre 20 e 40cm de profundidade. O Gráfico 3.XC, baseado 

nos dados disponibilizados pela Tese desta arqueóloga permitem visualizar esta situação: 

 

Sítios caçadores-coletores denominados sob a 
Tradição Umbu no alto Ribeira, Estado do Paraná 
(elaborado com dados de Parellada 2003 e 2005)

26,3%
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Gráfico 3.3. Sítios caçadores-coletores denominados sob a Tradição Umbu no alto Ribeira, Estado do 

Paraná (elaborado com dados de Parellada 2003 e 2005) 
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Como podemos perceber, é significativo o número de sítios Umbu em profundidade de 

até 40cm, formando 47% da amostra; também é considerável os sítios apenas em 

superfície: 26,3% e aqueles situados entre os primeiros 20cm de solo (21,1%). Como 

podemos notar há uma ausência de sítios com densidade maior de vestígios nos 

primeiros 20cm e a presença dos agricultores Itararé. Apenas em 5,3% da amostra (i.e, 

1 único sítio) demonstra uma ocupação em superfície com os dois elementos (Umbu + 

Itararé).  

 

Sem dúvida são dados importantes e assemelham-se àqueles apresentados por De 

Blasis (2000) no trecho X do GASBOL no vale do Ribeira paulista, com padrões deste 

último tipo mais freqüentes (sítios multicomponenciais em superfície e pacote pouco 

espesso). Os dados apresentados pela autora cria a possibilidade de associarmos os 

sítios enterrados em 20 cm ao horizonte 3 detectado pelo presente autor no alto Almas 

(ver capítulo 6) em boa parte dos casos (principalmente aqueles em topo e meia-

encosta) e os mais profundos, ao horizonte 2 do alto Almas (meia-encosta e topo). 

Claro que apenas estudos geormorfológicos detalhados e mais datações podem 

confirmar essa hipótese, mas creio que ela já pode ser tecida de antemão pelas 

similaridades entre o alto Paranapanema e o alto Ribeira no setor da Serra do Mar. 

 

É igualmente importante notar o local de implantação dos sítios arqueológicos Umbu 

no alto Ribeira, embora estejamos cientes da falta de parâmetros na extensão regional 

desses dados para compreensão do sistema de assentamento na região, uma vez que 

segue apenas um transect e não trata propriamente de um ou mais agrupamentos de 

sítios como observamos em De Blasis (1988) (107). De qualquer forma, os dados 

revelam algo que também foi detectado no alto Almas como veremos no capítulo 6: a 

presença de sítios em topos de morros associados às altas vertentes existentes nos 

contrafortes orientais e ocidentais da Serra do Mar (veja a Tabela 3.4). Os dados 

divergem absolutamente de De Blasis para o médio Ribeira e a conexão desses sítios 

em topo estão mais próximos dos dados que serão apresentados mais adiante nesta 

Dissertação. 

 

 

                                                 
(107) Contudo, julgamos que os sítios inseridos na Fazenda Marrecas formem um agrupamento no 
modelo apresentado por De Blasis para os sítios de fundo de vale.  
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Implantação dos sítios caçadores-coletores denominados sob a Tradição Umbu no alto Ribeira 
(elaborado a partir de Parellada, 2005) 

Compartimento N. sítios Freqüência (%) 

Topo 12 63,1 

Meia-encosta 5 26,3 

Base 1 5,26 
 

Tabela 3.4. Implantação dos sítios caçadores-coletores denominados sob a Tradição Umbu no alto 
Ribeira (elaborado a partir de Parellada, 2005) 

 

Embora Parellada não adentre sobre o significado e importância de seus dados para o 

estudo de populações caçadoras-coletoras da Serra do Mar, percebemos que há uma 

ausência significativa de sítios Umbu já em Itaperuçu, Campo Magro e Campo Largo, 

onde os terrenos são mais planos, inclusos no Primeiro Planalto Paranaense. Além disso, a 

partir de Rio Branco do Sul até Campo Magro há uma ocorrência de três sítios associados 

à Tradição Humaitá. Julgamos que este transect tenha delimitado os limites entre os 

territórios ocupados por grupos caçadores-coletores da Serra do Mar e caçadores-coletores 

no Primeiro Planalto Paranaense e Depressão Periférica e contrafortes ocidentais da Serra 

de Paranapiacaba nas áreas estudadas do alto Taquari (Araújo, 1995 e 2001).  

 

Os três sítios Humaitá detectados pela autora (Fazenda Guadalupe I, em Rio Branco do 

Sul; Cal Chimelli I em Itapereçu e Francisco Nelson de Lima I em Campo Magro, 

todos no Paraná) estão implantados em topo. A tabela 3.X mostra a inserção dos sítios 

Humaitá de acordo com a arqueóloga Parellada (2003: 53) 

 

Sítios com presença de horizonte caçador-coletor reunidos sob a denominação Tradição Humaitá 
no trecho X do GASBOL – setor do Paraná (Parellada, 2003: 54 e 2005: 74) 

Sítio Município Cordenadas UTM Topografia Área Nível 

Fazenda 
Guadalupe I 

Rio Branco 
do Sul PR 7216330/655330 Topo, 746m 2.800m² Superfície 

Cal Chimelli I Itapereçu PR 7213180/656770 Topo, 904m 4.000m² Superfície 

Francisco 
Nelson de 

Lima I 

Campo Magro 
PR 7193800/657560 Topo,945m 4.000m² Superfície 

 

Tabela 3.5. Sítios com presença de horizonte caçador-coletor reunidos sob a denominação Tradição 
Humaitá no trecho X do GASBOL – setor do Paraná  (extraído de Parellada, 2003: 54 e 2005: 74) 
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Não há tratamento dos vestígios líticos do Alto Ribeira para podermos comparar com 

os dados do Médio Ribeira, embora pareçam, a uma primeira vista, pertencer a um 

mesmo grupo cultural. As análises de Chymz para as indústrias Umbu foram 

consultadas e serão consideradas mais adiante, para efeitos relativos. Como mostramos 

neste subitem e aprofundaremos no capítulo 9, julgamos que haja elementos suficientes 

para complexificar o tratamento dados aos grupos caçadores-coletores no sudeste do 

Estado de São Paulo e nordeste do Estado do Paraná. 

 

 

3.3 O alto Taquari: muitos sítios e uma fronteira definida. 

 

Os sítios líticos detectados no Alto Taquari não estão associados ao horizonte de 

caçadores-coletores dos horizontes 2 e 3 apresentados nesta Dissertação, se usarmos como 

referência padrões tecnológicos de lascamento e presença de pontas-projéteis como 

“fóssil-guia”. Boa parte deles são sítios de extração de matéria-prima e outra parte dos 

conjuntos líticos associados a grupos agricultores ou, ainda, com tecnologia lítica não 

associada a nenhuma tradição e que mereceriam estudos tecnológicos de detalhe. Araújo 

aponta que as características de distribuição dos sítios líticos pouco variaram em suas três 

áreas-piloto (Taquari Guaçu; Taquaruçu da Serra e Corisco), como indica: 

 

Área Alto Taquari 

Sítios líticos a céu aberto 

Posição N° de sítios Freqüência (%) 

Fundo de vale 08 40 

Baixa Vertente 10 50 

Média Vertente 1 5 

Alta vertente 1 5 
 

Tabela 3.6. Freqüência de sítios arqueológicos em compartimentos topográficos  
(extraído de Araújo, 1995: 60, tabela 1). 

 

Segundo o mesmo autor, a presença dos sítios arqueológicos majoritariamente nos 

fundo de vale e baixa vertente segue um comportamento também apresentado pelos 

sítios dos agrupamentos Bairro da Serra e Gurutuba (entre outros) apresentados no 

médio vale do Ribeira:  
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“Este padrão alia pelo menos três fatores básicos: proximidade de recursos 

hídricos, fatores cinergéticos e o conforto térmico, uma vez que as porções 

mais baixas de um vale encaixado são geralmente percorridas e 

freqüentadas por várias espécies animais, além de serem mais quentes e 

menos sujeitas à ação dos ventos” (Araújo, 1995: 61) 

 

Embora associados a grupos humanos distintos, o padrão de seleção dos 

compartimentos topo-ambientais para implantação dos assentamentos são muitos 

similares entre Depressão Periférica e vale do médio Ribeira e podem corresponder, 

como indicou Araújo (1995) e De Blasis (1988, 1996) ao melhor acesso à água e 

recursos pesqueiros, assim como ao abrigo de adversidades climáticas relacionadas às 

frentes frias. Os sítios são superficiais e apresentam semelhança com o padrão de sítios 

detectado no Planalto Central em ambiente de Cerrado (Robrahn-González et alii, 

2007a; 2007b) e devem estar associados a esse domínio geomorfoclimático. Os dados 

mais interessantes apresentados por Araújo associam-se à orientação das vertentes 

onde os sítios foram implantados, situação similar àquela encontrada no alto 

Paranapanema, no alto rio Almas, como mostramos no capítulo 6: 

 

“A curva de orientação das vertentes é uma senóide que sugere fortemente uma 

escolha de pontos cardeais voltada para o hemisfério norte. O sul parece ter 

sido evitado, e houve uma grande freqüência para o quadrante oeste. Ao que 

tudo indica, o critério de implantação parece ter sido o de melhor insolação 

(representado pelo quadrante norte). A alta freqüência da direção oeste é 

significativa, mas precisa ser analisada à luz de mais dados. Uma vertente 

voltada para oeste significa maior insolação no período vespertino, o que pode 

estar relacionado ao conforto térmico” (Araújo, 1995: 62) 

 

Como apontaremos no capítulo 6 e 9, acreditamos que Araújo esteja correto com base nos 

dados paleoambientais e ambientais apresentados nos capítulos 1 e 2 desta dissertação, 

considerando-se a influência que os eventos orográficos e a intensidade das precipitações 

das massas polares serem mais acentuadas nas vertentes sul,  sudeste e sudoeste em 

relação às outras vertentes, sendo aquelas situadas a norte as mais protegidas. Por esse 

mesmo motivo reportamos no capítulo 1 declividades superiores nas meias-laranjas em 
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sua face sul e menores na face sul, resultado de eventos orográficos e outros que atuaram 

na morfogênese dos contrafortes ocidentais da Serra de Paranapiacaba. 

 

As indústrias líticas associadas aos sítios não cerâmicos são caracterizadas por sua 

robustez, tratamento expediente na obtenção e uso de lascas espessas. 12,7% das peças 

apresentam sinais de uso no sítio Mário Pires (MPS) e 16,4% no sítio Pouso Alto. 

Sinais de retoques e uso ocorrem apenas em lascas maiores, permanecendo aquelas 

menores em seu estado bruto. É provável que essa indústrias esteja associada a proto-

Kaingang, visto a similaridade com as industrias líticas apresentadas por Robrahn 

(1989) (Araújo, 1995: 78; 2001).  

 

A recorrência do uso do calcário silicificado (65,3%), seguido do quartzo (30%) no 

sítio MPS apresenta índices similares no sítio Pouso Alto (MPL), 68% e 23,7%, 

respectivamente para o calcário silicificado e o quartzo. Esse número de freqüência de 

matérias-primas é similar àquele detectado no vale do Ribeira por De Blasis (1988) no 

total amostral da Área-Piloto e, embora associados a diferentes conjuntos de sítios 

arqueológicos e populações, cremos que se utilizam na mesma freqüência de fontes de 

matéria-prima de gênese comum: aquelas comuns nos contatos entre granitos e 

calcários em veios que vão do médio Ribeira (como o sítio Pavão) até o alto Almas e 

alto Taquari, como nas áreas de estudo de Araújo e do autor deste dissertação (como o 

sítio Sítio Velho 1). Essa matéria-prima de excelente qualidade pode ser detectada em 

veios de calcário silicificado, associados às intrusões graníticas e à faixa pelítico-

química do Grupo Itaiacoca  (Araújo, 1995:05-06) e podem corresponder ao mesmo 

tipo de formação de veios com as mesma características na faixa de contato entre o 

Granito Freguesia-Velha e as faixas de calcário no alto rio das Almas. 

 

 

3.4 Caçadores-coletores no Planalto de Guapiara (trecho X GASBOL, SP) 

 

Estudos realizados por conta da implantação do trecho X (SP) do gasoduto Bolívia-

Brasil (De Blasis, 1998, 2000), revelaram sítios associados à Tradição Umbu nos 

municípios de Ribeirão Branco, Barra do Chapéu e Itapirapuã Paulista. O primeiro 

incluso na bacia do alto Paranapanema, no divisor de águas (Serra de Paranapiacaba) 

com o Ribeira. Neste último vale, estão os municípios Barra do Chapéu e Itapirapuã 
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Paulista, já na fronteira com o Paraná, lindante com o município de Dr. Ulysses 

(abordado por Parellada 2003 e 2005). A Tabela 3.7 apresenta os sítios líticos com 

vestígios associados por De Blasis (2000) à Tradição Umbu: 

 

Sítio Coordenadas QVLL  Dimensões Compartimento 
topo-ambiental 

Ribeirão 
Branco 11 22J 720169/7316772 - 20x30m Baixa vertente 

Araçaíba 1  22J 705259/ 7298801 17 15x15m Terraço fluvial 

Passo Fundo 22J 703073/ 7296632 114 12x8m Patamar de baixa 
vertente 

Barra do 
Chapéu 1 22J 70022/7/7292158 - - Topo de colina 

Barra do 
Chapéu 2 22J 699971/7291759 151 - Topo de morrote  de 

fundo de vale 
Barra do 
Chapéu 4 22J 700169/ 7294018 3 - Topo de colina 

Catas Altas 1 22J 698594/ 7291783 5 15x15m Patamar de baixa 
vertente 

Catas Altas 2  22J 698972/ 7292040 - - Patamar de baixa 
vertente 

Anta Magra 
de Cima 22J 698511/ 7289876 - - Fundo de vale 

Anta Magra 1 22J 697291/ 7290437 97 - Fundo de vale 
Iguatami 2 22J 691864/ 7288293 - 30x30 Topo de morrote 
Buenos 1 22J 686886/ 7285350 - 15x15m Fundo de vale 
Buenos 2 22J 687007/ 7285350 48 - Fundo de vale 
Buenos 3 22J 687000/ 7285530 9 - Fundo de vale 
Buenos 4 22J 687550/ 7285357 31 ? x 50m Topo de morrote 
Pananguara 1 22J 681670/ 7283540 - 15x15m Fundo de vale 
Pananguara 2 - - - Fundo de vale 
Itapirapuã 1 22J 671112/ 7275682 43 - Fundo de vale 
Itapirapuã 2 22J 670915/ 7274591 2 20x20m Topo de morrote 
Itapirapuã  3 22J 672773/ 7275310 3 ? x 80m Topo de lomba 

Total de vestígios 523 
 

Tabela 3.7. Sítios líticos associados à Tradição Umbu detectados por De Blasis (2000: 29-31). 

 

Os 21 sítios Umbu detectados estão distribuídos em distintos compartimentos topo-

ambientais, como podemos observar no Gráfico 3.4. 42,9% dos sítios estão implantados 

em fundo de vale, enquanto 19% está implantado em baixa vertente e 4,8% em terraço 

fluvial. 33,3% dos sítios estão em topo de colinas ou morrotes. A estratificação desses 

sítios assemelha-se, em parte, ao vale do Ribeira, com a maior parte dos vestígios 
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associados à superfície e aos primeiros 20 cm de sedimentos. Alguns poucos sítios, 

contudo, revelam vestígios entre 30 e 60 cm de profundidade. Associamos essa situação 

aos horizontes 2 e 3 que detectamos no alto rio das Almas. Emulando-se o modelo alto 

Almas, estabelecido pelo autor nesta Dissertação, o horizonte 2 é representado nestes três 

municípios (Ribeirão Branco, Barra do Chapéu e Itapirapuã Paulista) pelos vestígios líticos 

lascados situados entre 40 e 60cm de profundidade e o horizonte 3 representado pelos 

vestígios entre 0-30cm de profundidade (De Blasis 2000: 66-85). De Blasis revela essa 

distinção quando tece algumas observações para o bairro rural Buenos: 

 

“ Foram realizadas sondagens de 1m² em cada um dos 3 sítios 

identificados. Em Buenos 1 os vestígios líticos apareceram até 45 cm de 

profundidade, mas com plástico e telhas misturados até os 30 cm. Em 

Buenos 2 apareceu uma considerável quantidade de vestígios líticos até 

cerca de 40 cm de profundidade, mas concentrados sobretudo nos 20 cm 

superficiais. Em Buenos 3 apareceram vestígios escassos até 60 cm de 

profundidade. Uma lasca de sílex proveniente do nível 5 desta sondagem 

produziu, por termoluminescência, a datação de 950+-80 anos BP 

(LVD/Fatec 303), o que coloca estes sítios no grande horizonte Umbu do 

sul de S. Paulo” (De Blasis, 2000: 59-60). 

 

Compartimentos topo-ambientais em que 
estão implantados os sítios arqueológicos - 

transect Ribeirão Branco-Itapirapuã 
Paulista (De Blasis, 2000)

4,8%
19,0%

42,9%

19,0%

14,3%

Terraço Fluvial

Baixa vertente

Fundo de vale

Topo de colina

Topo de morrote

 

Gráfico 3.4. Compartimentos topo-ambientais em que estão implantados os sítios arqueológicos 
 - transect Ribeirão Branco-Itapirapuã Paulista (baseado com dados de De Blasis, 2000). 
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Do total de 21 sítios denominados Umbu, de 12 resultou a coleta de 523 vestígios 

arqueológicos. Os vestígios foram analisados por De Blasis e pelo autor desta Dissertação 

e, embora não apresentemos aqui dados sistemáticos para comparação com as indústrias 

do Médio Ribeira e Alto Almas, é clara a similaridades com as mesmas (108). De qualquer 

forma, apenas os sítios Passo Fundo e Barra do Chapéu 2 foram considerados para as 

comparações sistemáticas, pois aqueles que apresentam mais de 100 vestígios líticos 

lascados, número mínimo adotado para poder tratá-los estatisticamente. Intervenções 

adicionais nos sítios Itapirapuã 1 ampliaram essa coleção em 200%. Esses dados, contudo, 

ainda estão em processamento pelo autor desta Dissertação. 

 

Os sítios medidos apresentam área média de 400m², com variações entre 96m² a 900m². Os 

sítios mais densos, com sinais de uso residencial e oficinas líticas de produção e de 

reciclagem de artefatos são os maiores (Bairro do Chapéu 1, Buenos 2, Itapirapuã 1, Anta 

Magra de Cima, Pananguara 1 e outros), enquanto aqueles sítios em que há baixa densidade 

de vestígios, principalmente lascas de reavivamento, são mais discretos na paisagem. 

Certamente, se comparamos com os dados do Médio Ribeira, notamos mudanças 

significativas na seleção dos compartimentos topo-ambientais de implantação dos 

assentamentos, mais próximos do padrão detectado no alto rio das Almas e apresentados por 

este autor no capítulo 6. Quanto às datas dos assentamentos, uma discussão ampla pode 

tomar corpo na próxima década se os estudos prosseguirem na região. A Tabela 3.8 mostra 

as datações do projeto Gasbol, no trecho X, Estado de São Paulo: 

 

amostra/laborat. sítio Datação AP Filiação cultural 

LVD/Fatec-302 Itapirapuã 1   1.140±100 Trad. Umbu 

LVD/Fatec-303 Buenos 3      950±80 Trad. Umbu 

Beta 124751 Areia Branca 5  SA8N4      880±60 Trad. Itararé 

LVD/Fatec-297 Areia Branca 5      830±70 Trad. Itararé 

Beta 135824 Areia Branca 6  am. VIII   1.530±40 Trad. Itararé 

Beta 124752 Areia Branca 6  T3Q1N8   1.430±60 Trad. Itararé 

LVD-Fatec-298 Areia Branca 6 T1/am. IX      630±60 Trad. Itararé 

LVD/Fatec 299 Areia Branca 6 T1/am. X      470±50 Trad. Itararé 

Beta 135823 Areia Branca 6  am. IV        20±50 Trad. Itararé 

LVD/Fatec-301 Iguatemi  Sondagem 1      420±40 Trad. Itararé 
 

Tabela 3.8. Datações radiocarbônicas do Gasbol, SP. (Extraído de De Blasis, 2000: 68, Quadro 4). 

                                                 
(108) Este assunto será tratado em artigo em publicação especializada.  
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A amostra do sítio Buenos 3 foi retirada do nível 5 (entre 40 e 50cm), enquanto a 

amostra do sítio Itapirapuã 1 foi retirada do nível 4 (entre 30 e 40cm). Como pode ser 

observado, as datações TL resultam numa proximidade por sigma com sítios Itararé, na 

sua maioria situados entre a superfície e os primeiros 20 cm de solo (exceção os sítios 

cemitérios, onde a estratigrafia é mais complexa). Consideramos, no entanto, que estas 

datações recentes devem ser comparadas aos processos pedogenéticos locais, pois, 

como variam de vale para vale entre o alto e o médio Ribeira e o alto Paranapanema, e 

pela sistemática comparação que temos realizados entre as regiões contíguas ao alto 

Almas, cremos ser difícil uma datação tão recente em uma profundidade de 30 a 50 cm 

como as apresentadas. Contudo, as datações não são descabidas, de forma alguma, pois 

englobariam o mesmo horizonte detectado no Betari (entre 1060 e 1250 anos AP, 

segundo De Blasis, 1988 e 1996) e que o autor desta Dissertação denomina horizonte 3 

para o alto Almas. 

 

Segundo De Blasis, os sítios situados no planalto pertencem ao mesmo horizonte de 

ocupação detectado no médio Ribeira, representado, por exemplo, pelo agrupamento 

Bairro da Serra (Iporanga,SP). O modelo gravitacional é novamente proposto e 

reforçado pelos exemplos fornecidos à guisa das conclusões das pesquisas: 

 

“São três os parâmetros que permitem integrar esta ocupação do alto 

planalto meridional paulista ao horizonte Umbu do vale do Ribeira, 

formando na verdade um mesmo e amplo horizonte de ocupação. Em 

primeiro lugar a tecnologia e o repertório tipológico da indústria lítica, que 

nos sítios mais densos se revela nitidamente semelhante aos padrões 

descritos para o médio vale do Ribeira (De Blasis 1988, 1989), 

particularmente nos sítios Itapirapuã I e 2, Barra do Chapéu e Buenos, e 

também Araçaiba 1. O segundo parâmetro é o padrão de assentamento, 

envolvendo clusters locais de sítios densos e ralos, tal como ficou 

configurado em Barra do Chapéu, Catas Altas e Buenos, sendo que 

provavelmente Itapirapuã 1 também configure este padrão. Em âmbito 

regional estes aglomerados de sítios líticos, assim como os bairros rurais 

com os quais costumam coincidir, formam uma rede bem distribuída e, a 

julgar pelo que ocorre no médio Ribeira, contemporânea e também bastante 

articulada”. (De Blasis, 2000: 73) 
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As articulações entre esses sítios e aqueles denominados pelo autor de Tradição Tietê, 

ou seja, dos sítios caçadores-coletores da Depressão Periférica e dos planaltos paulista 

e paranaense são contrastados. Mais uma vez o autor direciona-se sobre essa provável 

relação antagônica que, até o momento, não foi confirmada por pesquisas sistemáticas. 

Sobre essas prováveis relações, apresentaremos alguns elementos de discussão no 

capítulo 9. 

 

 

3.5 Ribeirão Grande: estudos preliminares 

 

Estudos diagnósticos de Arqueologia de Projeto foram pioneiros na abordagem da área 

estudada. Tais estudos são relativos à implantação da Indústria de Cimento Rio Branco 

da Votorantim (De Blasis & Robrahn-González 1998); à ampliação da Mina Limeira, 

da CCRG (Robrahn-González 2002) e da ampliação da Mina SP-01 da CBE-Nassau 

(Robrahn-González et alii, 2004). O autor participou dos dois últimos projetos e os 

dados aqui apresentados também cobrem seus resultados. O primeiro estudo está em 

um setor lindante com a AP Intermontes, onde mais de 5 sítios arqueológicos foram 

detectados por De Blasis em 2000. A Tabela 3.9 aponta os sítios detectados por este 

autor em relatório suplementar a De Blasis & Robrahn-González (1998):  

 

SÍTIO TIPO DIMENSÕES UTM 

Linha 1 Lítico - 22J 0762527 / 7318351 

Opção 4 Lítico - 22J 0763040 / 7321339 

Estrada 2 Lítico - 22J 0761784 / 7325538 

Estrada 3 Lítico 100 x 60 m 22J 0761227 / 7326139 
 

Tabela 3.9. Sítios líticos em Ribeirão Grande detectados por De Blasis (2000: 01).  
Constam apenas os sítios líticos reunidos sob a denominação Tradição Umbu. 

 

Um desses sítios, o Estrada 3 é o maior sítio arqueológico detectado na região, com 

uma área entre 4.000 e 6.000 m², similar ao padrão detectado por Parellada no alto 

Ribeira (2003, 2005). Os sítios estão na Área Piloto Tribos Caetano, não incluída nesta 

Dissertação pelo autor. Um dos sítios está incluso na AP Intermontes, mas 

desconsiderado em nossas análises e tabelas, embora conste no Mapa da referida AP. 

Como podemos observar, um cenário rico associado às ocupações de grupos 
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caçadores-coletores teve lugar nos contrafortes ocidentais da Serra de Parapiacaba, em 

Ribeirão Grande, com grande densidade e sítios. A presença de sítios Itararé é bem 

menor se comparada à quantidade de sítios associados aos grupos caçadores-coletores. 

 

 

3.6 O médio Paranapanema e o vale do Tietê 

 

Embora haja sítios com presença de pontas projéteis no Médio Tietê (Caldarelli, 1983) 

e no Médio Paranapanema, julgamos que apenas estudos na Serra Mantiqueira ou mais 

detalhas entre as serras e os alto cursos do Tietê e maior extensão no Paranapanema no 

planalto poderão revelar relações com as populações do Ribeira e alto Almas. Como 

indicamos anteriormente, o arenito silicificado representado por artefatos plano-

convexos, sobretudo, é um sinal de contato tênue entre os grupos caçadores-coletores 

da Serra de Paranapiacaba e vale do Ribeira com os da Depressão Periférica e 

Planaltos paulista e paranaense.   

 

 

3.7 Cenários 

 

Com estes cenários em mente e através dos dados obtidos em campo e laboratório pelo 

presente estudo, passamos a apresentar a arqueologia de grupos caçadores-coletores 

durante o Holoceno Médio e Tardio no alto rio das Almas. Uma discussão mais ampla 

é apresentada no capítulo 9, com apontamentos acerca das relações das indústrias 

líticas do rio das Almas com Fases da Tradição Umbu no Estado do Paraná. 
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HOMEM E AMBIENTE: ABORDAGEM COMPLEXA PARA UMA 

RELAÇÃO INTEGRADA 
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“The material world should be studied and involved in the explanation, 

including pollen, soil, and climate, but this also means that we must 

include the cultural contexts of the people and as best we can, their view 

of the landscape, to better understand how their decisions were formed. 

With this kind of reformulated ecosystemic approach, we shoul be able to 

move forward in the study of how humans transformed their landscape 

and how this ties in with social and political change” (Hastorf, 1990: 

133-134). 
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Capítulo 4 – Estrutura teórica 

 

Este capítulo tece uma relação entre dados coligidos em campo e a construção de uma 

estrutura necessária para a interpretação dos mesmos dados sob uma visão integrada de 

ambiente e sociedade caçadora-coletora. Apresentamos uma perspectiva da 

arqueologia ecossistêmica para um período determinado (5920-1000 anos AP). Para 

tal, apresentamos um panorama interpretativo, um panorama metodológico e um 

vértice método-interpretativo com suas derivações ecossistêmica e espacial. Este foi o 

único modelo encontrado pelo autor para evitar deslocamentos teórico-metodológicos 

e criar uma base mais sólida para proposições de modelos e hipóteses de investigação. 

 

 

4.1 Panorama interpretativo 

 

Apresentamos a seguir o panorama teórico onde essa Dissertação foi construída. De 

acordo com nossa perspectiva, a base de dados empírica mantém valor preponderante 

para a interpretação dos mesmos e estrutura-se sobre as perspectivas que se emolduram 

através de perguntas fáceis de serem elaboradas e difíceis de serem respondidas por 

nossa disciplina (109). Delinear o processo construtivo que resultou no aliar uma 

concepção teórica, métodos e banco de dados é, segundo nosso parecer, umas das 

contribuições mais interessantes na formação de um arqueólogo. Em vista: um sistema 

que não descole concepções teóricas das concepções metodológicas e que possa 

corresponder a um contexto sistêmico mais assertivo do que inferido. 

 

Antes de ser um arcabouço teórico onde a Dissertação foi inicialmente estabelecida e, a 

partir de certo foco, ajustada às necessidades de um ou outro sistema teórico-

interpretativo que busca explicar e repetir a si mesmo, essa pesquisa construiu sua base 

teórica através de um outro processo que, se a um tempo não forme uma unidade 

consolidada, ao menos refere-se à construção de um sistema interpretativo que testou a 

si mesmo por proposições elementares na relação entre a estruturação da pesquisa com 

a reconstrução gradual que o contexto arqueológico foi modelando e questionando o 

contexto sistêmico inferido. Julgamos que essa carga pragmática na interpretação dos 

                                                 
(109) As sempre básicas de Childe: Onde? Quando? Como? E, principalmente, Por quê? (Gamble, 
2001) 
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dados tenha sido o fio condutor que resultou em referências elementares para a 

compreensão da Arqueologia da área de estudo, extrapolando, em certa medida, sua 

aplicação localizada para se tornar um diálogo teórico-metodológico com outras 

disciplinas. 

 

 

4.1.1 Arqueologia da Paisagem: um ponto de partida. Apenas de partida. 

 

Seguindo as novas tendências da Arqueologia durante as décadas de 1990 e 2000, uma 

de suas correntes mais divulgadas nas Américas tem sido a Arqueologia da Paisagem, 

e é dentro dela que a presente Dissertação esteve inserida em sua concepção original. 

Tratava-se de decodificar uma paisagem atual dentro de uma perspectiva geográfica da 

Cultura, de uso do espaço e do entendimento que assentamentos e padrões espaciais 

decorrentes poderiam oferecer na reconstrução de sistemas espaciais e organizacionais 

humanos anteriores. A perspectiva de se compreender grupos humanos com 

características similares de organização tecnológica e de seleção de compartimentos 

topo-ambientais determinados para estabelecimento de seus assentamentos e, por 

conseqüência, das relações sistêmicas que manteve no espaço, estabelecia como telos a 

organização espacial e correlações que esses grupos humanos mantiveram na paisagem 

durante o tempo em que esse sistema se manteve. Compreender esse processo, para 

esse autor, era um passo fundamental a ser dado em relação à literatura associada à 

Tradição Umbu, tradicionalmente arqueográfica e tecnológica. 

 

Por um lado, acreditamos que essa estruturação inicial não revelava um sistema bem 

coeso, uma vez que a confrontação entre dados coligidos em campo das diversas 

disciplinas inclusas em nossa análise (Palinologia, Espeleologia e Geomorfologia) e o 

processo interpretativo numa escala temporal recente (Holoceno Médio a Tardio) deve 

ser tratado com rigorosidade tal que sobra poucos pontos de convergência que 

cristalizem teorias elaboradas com o desconhecimento do que Paisagem possa ser ou 

significar. Além disso, à simples leitura dos artigos relacionados à Arqueologia da 

Paisagem, percebemos que se tratava de um mar de concepções pouco aprofundadas 

do uso da Geografia na Arqueologia, com recursos constantes às novas tecnologias de 

análise espacial tais como o GIS para responder as mesmas perguntas e interpretar os 

mesmos dados que a Arqueologia vem se fazendo desde que Childe transformou nossa 
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disciplina em formação em uma disciplina sistematizadora, crítica e com um corpus 

distinto das de outras disciplinas com as quais se relacionava em sua origem 

(Antropologia e História Natural, principalmente). 

 

À medida que o cenário arqueológico se tornava mais complexo para ser construído, 

menos sentido fazia pensar Paisagem como é apresentado por essa literatura, e cada 

vez menos oportunidades se faziam compreensíveis para adoção desse componente à 

Arqueologia como sistema teórico-interpretativo. Afinal, fazer uma Arqueologia da 

Paisagem seria, sensu strictu, sintetizar a história de ocupação humana em um espaço 

delimitado ou compreender as relações que o Homem manteve no tempo com um 

Espaço que modifica e concebe? Embora as nuances dessa contraposição inicial 

pareçam suaves e até complementares a uma primeira leitura, a tentativa de responder 

uma e outra pergunta necessita de organizações metodológicas e teóricas muito 

distintas, para não indicar, já neste momento, de diferenças abismais.  

 

Os constantes recursos de autores norte-americanos e latino-americanos ao conceito e 

marco teórico da Arqueologia da Paisagem não têm sido rigorosos e isso explica o 

porquê de ser a maior parte da atual literatura arqueológica supra-denominada inserida 

nesta corrente: ela acrescenta o elemento Paisagem à uma construção interpretativa já 

clássica da Arqueologia Processual e praticada desde a década de 1960 com excelência 

sem que, com exceção dos exercícios interdisciplinares (incluindo o GIS como 

componente formador de uma Nova Arqueologia Espacial), nada acrescentou ao 

desenvolvimento histórico de nossa disciplina. De concepção teórica maleável, a 

Arqueologia da Paisagem tem se tornado o espaço de excelência dos modelos 

arqueológicos menos eficientes e mais atraentes. E por quê?  

 

Em primeiro lugar, indicamos que o uso do termo Paisagem não seja o melhor termo 

para ser incluído para uma análise integrada entre Homem e Ambiente, afinal, trata-se 

de compreender as relações entre Homem e Natureza no tempo e em espaços 

determinados. O termo Paisagem é muito usual na Ecologia e foi adotado na Geografia 

desde a década de 1970 com vigor e de forma muito aprofundada no que se refere à 

construção de uma ponte entre a Geografia Humana e a Ecologia, entre a concepção 

teórica de um Ambiente não-modificado para um Ambiente modificado pela ação 

humana. Com um foco restrito à ação transformadora humana em um espaço 
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contemporâneo e moderno, a Geografia incluiu o conceito Paisagem de forma mais 

elaborada que a Arqueologia adotou para si e isso por dois motivos: 1) A Geografia 

problematizou a concepção de Paisagem e sua definição dentro de um Ambiente 

complexo que reflete a organização do mesmo em termos ecológicos e sociais; 2) 

Enfatizou que o conceito de Paisagem adquiriu matizes diferentes dentro da própria 

disciplina, criando sinônimos de área de estudo ou recorte de ambiente e layers a 

serem considerados em estudos que desintegravam parcelas da realidade de seu todo 

funcional. Além disso, um terceiro fator gerava o componente diferenciador de 

Paisagem: o Homem. A paisagem natural e a paisagem construída pelo homem 

receberiam abordagens distintas, a primeira enfatizada pela Geografia Física e a 

segunda pela Geografia Humana. Sem ter isso em mente, dificilmente iríamos saber os 

limites que o conceito de Paisagem guarda em seu bojo. 

 

Adentrando a Arqueologia através da Ecologia da Paisagem e da Geografia Espacial e 

Cultural, o termo Paisagem se generalizou na Arqueologia dentro da concepção 

cultural que os grupos humanos pretéritos e atuais mantinham com o espaço que 

herdaram. Em linhas gerais, até este momento, sempre fez sentido o uso do termo 

paisagem e, àquele que não pôr à prova a construção do conceito, será difícil qualificar 

seu uso, pois faz parte de uma concepção apriorística de senso-comum e de fácil 

inferência (não-assertiva) e de difícil compreensão.  

 

Às diversas correntes interpretativas ascendentes da década de 1960, novos elementos 

foram associados à melhoria da reconstrução do passado humano em todas as suas 

matizes espaço-temporais: o meio-ambiente e a importância que os dados de estudos 

paleoclimáticos ofereceram ao arqueólogo. Tanto na abordagem francesa de Leroi-

Gouhran de reconstrução dos solos paleoetnográficos, quanto aos dados palinológicos 

das turfeiras do hemisfério norte, a necessidade de se caracterizar o ambiente em que o 

Homem viveu tornava-se fundamental. E fundamental através de uma perspectiva 

analítica e econômica que a Arqueologia marxista deixara de maior contribuição: a 

compreensão dos sistemas econômicos de subsistência e transformativos que 

diferenciavam a organização dos diversos grupos humanos e que geraram as diferenças 

sociais em níveis cada vez mais complexos fossem elas econômicas ou simbólicas. 
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As limitações apresentadas pelos sistemas indutivos em Antropologia, incluindo os 

constantes anacronismos etnográficos reportados aos padrões arqueológicos na 

Antropologia e na Arqueologia continuam apesar dos resultados contundentes 

apresentados pela Nova Arqueologia (110). E tiveram sucesso apenas onde a 

continuidade de sistemas culturais pôde ser analisada à luz de fontes históricas, etno-

históricas, etnográficas e arqueológicas de curto alcance, tais como os estudos 

desenvolvidos por MacNeish no Vale de Tehuacan durantes as décadas de 1960 e 1970 

(111) ou de Thomas Dillehay no vale de Purén-Lúmaco no sul do Chile entre 1975-

2006(112). 

 

Não é necessário discorrer neste espaço sobre a íntima inter-relação em que a 

Arqueologia Marxista manteve com o Evolucionismo e das novas vertentes 

interpretativas poderosas que geraram uma Arqueologia interdisciplinar através dos 

estudos de Evolução Humana e que verteram numa perspectiva cada vez mais 

biológica da adaptabilidade humana. A Antropologia Ecológica avançou 

fundamentalmente na caracterização de um quarto elemento que se somaria de forma 

decisiva aos três anteriores (espaço, tempo, caracterização do ambiente): a 

caracterização do Homem em seu processo orgânico-adaptativo. 

 

Os parâmetros para a definição do tempo de existência de um sistema social; os 

parâmetros para a precisão espacial de seus limites territoriais e escalas de relações 

com sistemas sociais concomitantes; os parâmetros para a caracterização e definição 

das fronteiras dos Domínios Geomorfloclimáticos e, finalmente, os parâmetros da 

compreensão dos mecanismos orgânicos adaptativos humanos formam as balizas 

necessárias para responder cientificamente as questões básicas que Childe nos indicou 
                                                 

(110) Caso de aplicação não-controlada de dados etnográficos em Arqueologia pode ser 
vislumbrado em Dias (2003), com o anacronismo clássico de aplicação de um modelo caçador-
coletor Nukak contemporâneo da floresta tropical amazônica para interpretação dos registros 
arqueológicos associados à Tradição Umbu de até 8000 anos AP em uma área que não comportou, 
segundo dados palinológicos, registro de qualquer tipo de floresta tropical úmida entre 8000 e 
3000 anos AP na área de estudo da referida autora.  
(111) MacNeish; R. capítulos finais In: Byers; D. The Prehistory of the Tehuacan Valley.vol. I, 
1967. 
(112) Ver Dillehay (2006). O autor sintetizou nessa apresentação os resultados de mais de 25 anos 
de pesquisa entre os Mapuche do sul do Chile. O autor desta dissertação participa da equipe de 
trabalho neste projeto da Universidade Austral de Chile e da Vanderbilt University como 
arqueólogo convidado. O projeto conta com a participação, ainda, dos arqueólogos Daniel 
Fernandes Moreira (Museu de Poços de Caldas), Jacob Sauer (Vanderbilt University), Orlando 
Tapia (Museo de Sucre), José Saavedra (Universidad de Temuco) e dos antropólogos Arturo Rojas 
(Universidad de Temuco) e Raul Ortiz (Unicamp). 
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na década de 1930 a partir de uma perspectiva sócio-econômica. Esses quatro 

parâmetros formam uma ante-sala em nossa literatura ao que a Antropologia Evolutiva 

denominou de extra-somático, ou a Cultura. 

 

Essas ramificações da arqueologia em análises de parâmetros, que formam um 

contexto culturo-ambiental, devem ser vistas em conjunto, num novo esforço de 

coesão entre Homem e Ambiente em um processo histórico. Embora seja necessário 

analisar diferentes processos por igualmente diferentes métodos, não há mais sentido 

em fragmentar os resultados para uma reconstrução de contextos sistêmicos (113) e, em 

continuidade à expansão que a Arqueologia realizou a partir da década de 1960, 

quando os modelos difusionistas entraram em colapso como modelo predominante 

com o uso das datações radiocarbônicas, devemos aumentar as pontes entre os 

parâmetros tratados pela arqueologia em distintos campos e abordagens do passado 

através dos devidos filtros que uma fusão de horizontes pode comportar. Como 

Renfrew apontou em 1971: 

 

“The initial impact of the carbon 14 revolution will be to lead 

archaeologists to revise their dates for prehistoric Europe. This is the basic 

factual contribution that the tree-ring calibration has to make (…) The more 

profound impact, however, will be on the kind of explanation that 

prehistorians will accept in elucidating cultural change. A greater 

reluctance to swallow ‘influences’ or ‘contacts’ as sufficient explanations in 

themselves, without a much more detailed analysis of the actual mechanisms 

involved, is to be expected. This is in keeping with much current 

archaeological thinking. Today social and economic processes are 

increasingly seen as more important subjects for study than the similarities 

among artifacts. When the textbooks are re-written, as they will have to be, 

it is not the only European dates that will have to be altered. A shift in the 

basic nature of archaeological reasoning is necessary. Indeed it is already 

taking place in Europe and in other parts of the world. This is the key 

change that tree-ring calibration, however uncertain some of its details 

remain, has helped to bring about” (Renfrew, 1971). 

                                                 
(113) Usamos a contraposição clássica entre contexto arqueológico e contexto sistêmico e suas 
derivadas a partir dos fundamentos de Schiffer 1987. 
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É dentro deste desenvolvimento da literatura arqueológica que optamos por enfatizar 

as relações do homem com o ambiente. Em primeiro lugar para delimitar que ambiente 

é este em que viveram grupos caçadores-coletores por quase 4000 anos e, sem segundo 

lugar, para saber quais as relações possíveis que esses grupos mantiveram com esse 

ambiente em transformação, além das influências ambientais sobre a distribuição de 

recursos e na organização econômica de suas sociedades. As recentes publicações que 

salientam “fronteiras frouxas” para esses grupos não correspondem à complexidade 

que o estudo desses grupos humanos requer (Milder 1999, Magalhães, 2005) e não 

permitem desdobramentos da aplicação de conceito de territorialidade para caçadores-

coletores. 

 

Como pode ser observado no item 4.3 optamos por uma concepção teórica de 

convergência entre panorama literário e panorama metodológico, que denominamos de 

vértice método-interpretaivo com duas resultantes estruturais para nossa proposição 

teórica: a arqueologia ecossitêmica e a arqueologia espacial. 

 

 

4.2 Panorama metodológico 

 

Assim como o corpus teórico apresenta delimitações de sua atuação por pressupostos e 

parâmetros que testam a si mesmos durante a história de nossa disciplina, optamos por 

uma metodologia que apresentasse facetas de diálogo com as diversas correntes da 

Arqueologia e com outras disciplinas. Neste caso, aproximamos nossos estudos para um 

foco já aplicado no alto Taquari (Araújo, 2001), que resultou em surpreendente avanço 

técnico-metodológico que perpassou os objetivos iniciais da Tese, com a construção de um 

amplo contexto regional com pontos de atenção sobre a relação Homem-Ambiente. 

 

Foi nessa abordagem de resultados claros e precisos que montamos uma metodologia similar 

para atender problemas específicos: a definição de áreas-piloto de perspectiva vertical (ver 

capítulo 6). Com as devidas diferenças com as definições de Araújo em termos 

metodológicos, seguimos um script similar, com resultados que definem a variação de uma 

classe de vestígios arqueológicos: as indústrias e assentamentos de grupos caçadores-

coletores dos Horizontes 2 e 3. Mas essa distinção entre a aplicação da metodologia de 

Araújo nas APs do Alto Almas não era resultado apenas de uma pré-seleção de tipos de 
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horizontes ou mesmo de sua metodologia, mas, em sua aplicação, de uma relação empírica 

de terreno, com hipóteses de pesquisa testadas durante a própria etapa de campo.  

 

É a relação da proposta de um método e sua aplicação que demonstra os próprios 

limites práticos e de resultados de uma metodologia. Uma primeira aplicação durante 

duas semanas com malha de poços-testes de malha irregular e de profundidade que não 

levava em conta a geomorfologia local resultou em dados esparsos e não relacionáveis 

na AP Barro Branco. Ao refazer experimentalmente os mesmos poços-testes com uso 

de peneiras de malha mais fina (2 mm) com profundidade que atingisse a faixa 

estimada de contato entre sedimentos do Pleistoceno e do Holoceno em latossolos, 

argissolos, cambissolos e neossolos litólicos notamos que uma metodologia adequada e 

altamente produtiva dependia do conhecimento ambiental da área de pesquisa. Ao 

compararmos os resultados da primeira aplicação com a re-visita aos mesmos poços-

testes, detectamos uma falha de intervenção inicial e partimos para uma segunda 

aplicação de um método, este com resultados muito positivos, como demonstramos no 

capítulo 6. Deixamos de lado os métodos assistemáticos para APs intervenções em 

sub-superfície não seriam aplicados (fossem em superfície ou em subsuperfície) e 

normatizamos a aplicação de nossa malha de prospecção para as APs Barro Branco, 

Limeira e Leiteria. Os dados coligidos anteriormente foram tratados como banco de 

dados à parte e incorporados às coleções de vestígios arqueológicos de sítios 

detectados. Dessa experiência resultou a convicção de que levantamentos 

assistemáticos ou oportunísticos são insuficientes para a compreensão de padrões de 

assentamento de grupos caçadores-coletores e insuficientes no detectar as variações 

comportamentais desses grupos no tempo e no espaço. Os resultados obtidos com a 

aplicação de um modelo de levantamento sistemático pode ser avaliado no capítulo 6. 

Na inter-relação entre o panorama interpretativo e metodológico estabelecemos um 

vértice e uma nova linha de desenvolvimento para pesquisas arqueológicas com o tema 

desta Dissertação que apresentamos a seguir. 

 

 

4.3 Vértice método-interpretativo 

 

Segundo a Geometria, um ângulo é formado pela intersecção de dois ou mais 

segmentos lineares, raios ou linhas em apenas um ponto determinado. O ponto de 
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intersecção entre eles é denominado Vertex ou Vértice (114). Tratamos como Vértice a 

intersecção entre escopo metodológico que procedemos com o escopo interpretativo 

que tivemos que estruturar. Esse mesmo Vértice é o primeiro ponto de partida para a 

reconstrução sistemática da história indígena dos caçadores-coletores da Serra de 

Paranapiacaba. Trata-se de assegurar que os resultados mais robustos para a 

Arqueologia da Área de Estudo sejam o mais precisos dentro do possível. Limitado 

nosso alcance, de acordo com os dados obtidos em campo, ou seja, todos empíricos, 

aliamos à interpretação dos resultados de pesquisas palinológicas, geomorfológicas e 

espeleológicas como um ponto-vértice que filtre as maiores possibilidades de uma 

equação ambiental resultar no cenário ambiental que melhor delimite a variabilidade 

cultural de grupos caçadores-coletores. Compreender os sistemas econômicos desses 

caçadores-coletores da Serra de Paranapiacaba durante o Holoceno Médio e Tardio, 

quando desaparecem do registro arqueológico (115), é o primeiro passo para 

reconstrução de suas relações sistêmicas. 

 

A seguir, tratamos de sintetizar nossa abordagem teórica para análise dos resultados 

obtidos em nossas pesquisas na Serra de Paranapiacaba. 

 

 

4.3.1 Arqueologia Ecossistêmica: um vértice para resultados integrados 

 

Nos últimos 15 anos algumas novas perspectivas da arqueologia ambiental e da 

arqueologia da paisagem têm contribuído na compreensão das relações entre Homem e 

Ambiente numa perspectiva cultural e atenuadora das linhas deterministas ecológicas 

utilizadas até então (Politis 1996, 1997; Bradley 2000; Decauze 2000; Balée 1985). 

Boa parte dos estudos desenvolvidos na Amazônia sobre etno-manejo das florestas 

tropicais por grupos indígenas tem demonstrado que a influência antrópica sobre a 

floresta ao longo dos séculos é significativa e que as relações de diversos grupos 

humanos com o meio estabelecem uma nova dinâmica às florestas, aos recursos 

hídricos e à organização territorial (ver Carneiro 1978). Essa influência é o que 

denominamos em nossa Dissertação de Aspectos Ambientais Biodinâmicos e de 
                                                 

(114) Green & Wolf 2006: 389.  
(115) O resultado desse filtro do vértice método-interpretativo é apresentado no capítulo 5, quando 
são elencados os objetivos tangíveis. O último capítulo dessa Dissertação apresenta os resultados 
diretos e indicadores. 
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Modificação (116) compreendido dentro de um processo histórico das relações 

indígenas com o Ambiente nas Américas. 

 

Dessa relação entre Homem e Ambiente, apropriações simbólicas do espaço são 

compreendidas dentro de um delimitador territorial que forma uma paisagem cultural, 

representada, no registro etnográfico, pelos mitos associados aos grupos humanos que 

mantêm uma relação duradoura com o local em que vivem (117). Essas relações 

revestem-se dos elementos que o Ambiente disponibiliza, como representam os mitos 

indígenas que reproduzem seus cenários de origem mesmo em ambientes distintos dos 

quais foram geridos e estabelecidos como tradição. 

 

Para esclarecer a relação entre paisagem e cultura, é necessário passar rapidamente 

pela conceituação adotada de paisagem aplicada em arqueologia. Entende-se paisagem, 

num primeiro nível [geográfico], como qualquer parte, sem exceção, da superfície 

terrestre, um setor, ou um mosaico de paisagens: paisagem do Xingu, paisagem de 

montanhas, litorâneas, marinhas. Num segundo nível, considerando as diferenças de 

relevo [geologia], geomorfológicos e de fisionomia vegetais, pode-se dividir a 

paisagem em duas unidades elementares: o suporte e suas características (forma, cor, 

textura, microrelevo) e a cobertura, fisionomia vegetal, superfície das águas e recursos.  

 

As intervenções do homem na paisagem ou a apropriação de elementos da paisagem 

(marcos paisagísticos) são consideradas paisagens culturais e, nesse sentido, 

compreende-se as atividades humanas como fundamentalmente distintas daquelas que 

mantém as relações entre fauna e flora com a paisagem, pois, antes de tudo, mantém 

um equilíbrio no uso dos recursos para manutenção de sua sobrevivência. Atividades 

humanas contemporâneas, pelo contrário e para dar apenas um exemplo, interrompem 

usualmente as dinâmicas naturais, mudando as relações de equilíbrio ecológico. Além 

disso, considera-se, como indica e teoriza Bradley (2001) em Archaeology of Natural 

                                                 
(116) Ver capítulo 1, sub-item 1.2.3 - Aspectos Ambientais Biodinâmicos e de Modificação. 
Se isso implica na necessidade de um maior sedentarismo como propõe Heckenberger (2001) é 
uma questão a ser desenvolvida com o acúmulo de dados primários de campo sobre 
permanência. Embora isso possa ocorrer, não representa que é regra geral entre os grupos 
humanos (como indica Politis com os Nukak, 1996, 1997 e, para uma discussão teórica do tema, 
ver BRADLEY, Richard. Archaeology of Natural Places. London: Routledge, 2000. 
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Places (118), que as paisagens não modificadas são também culturais à medida que 

revelam marcos simbólicos na mente das comunidades humanas que utilizam um 

espaço e dão significados às unidades elementares da paisagem, vale dizer, de 

apropriações de cunho mitológico, territorial e outros que transformam uma unidade 

elementar da paisagem de pouca freqüência no espaço em algo delimitador. 

 

Se considerarmos que dentro da paisagem de um rio como o Almas, os portos 

constituem uma unidade elementar da paisagem, então indicamos, ao mesmo tempo, 

sua repetição numa paisagem fluvial e sua diferenciação da unidade elementar 

superfície d’água sem travessões (119). As relações de freqüência entre uma e outra 

unidade elementar revelam disponibilidade de recursos diferenciados, assim como, 

numa compreensão da apropriação da paisagem por grupos humanos, uma 

diferenciação em termos quantitativos e, nas relações ecológicas como formador da 

paisagem, qualitativo no sentido que oferece recursos diferenciados ao longo do rio, 

assim como indica estratégias de uso de uma unidade elementar da paisagem diferente 

daquela utilizada no leito do rio (120). 

 

Acreditamos que nossa abordagem ecossistêmica em Arqueologia difere daquela 

expressa pela Ecologia clássica de Odum e Margalef e predominante nas interpretações 

e estudos atuais na Ecologia e na Biogeografia. A abordagem ecossistêmica em 

Antropologia e em Arqueologia exige um corpus teórico fundamentalmente distinto 

daquele analisado por biólogos, pois, o agente do processo biodinâmico transformador 

do Ambiente é fundamentalmente o Homem em sua história de relações com o 

Ambiente. Passamos, a seguir, a refinar nossa concepção de Ecossistema e como ela se 

                                                 
(118) Ver capitulo 1 sobre a relação de populações saami do norte da Finlândia mantém com 
lugares não transformados, mantidos em seu estado natural, e como passa a fazer parte dos seus 
sistemas de mitos e atestando e re-atualizando mitos e comportamentos sociais, costumes e 
hierarquias. 
(119) Características ecológicas diferenciadoras da paisagem ecológica entrariam num momento 
mais aprofundado na compreensão da relação homem-ecologia. Partimos do pressuposto que 
unidades elementares da paisagem podem constituir marcos paisagísticos. 
(120) Podemos desenvolver isso para o tema da pesca, uma vez que são nos travessões, durante o 
período de piracema e nos períodos mais secos que os peixes se tornam mais abundantes e mais 
fáceis de serem capturados por ütüt, ataka [nomes em nahukwá] e outros artefatos de pesca de 
pequenas dimensões, diminuindo o gasto de energia na pesca e otimizando o aproveitamento de 
recursos num período menor de tempo. Nota-se que lugares com essas características, raras no 
Xingu, foram apropriadas simbolicamente pelos alto-xinguanos e incorporados em suas histórias 
cotidianas e mitológicas. 
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aplica em Arqueologia, constituindo o que denominamos nessa Dissertação de 

Arqueologia Ecossistêmica. 

 

 

4.3.1.1 Ecossistemas e populações 

 

Roy Rappaport em Pigs for the Ancestors (1968) argumenta que ecossistemas, 

populações locais, populações regionais e indivíduos têm todos posições legítimas nas 

análises ecológicas realizadas pelos antropólogos.  Na conclusão dessa obra que 

fundamentou a Antropologia Ecológica, Rappaport define Ecossistema como: 

 

“a demarcated portion of the biosphere that includes living organisms and 

non-living substances interacting to produce a systematic exchange of 

materials among the living substances” (Rappaport 1968: 225) 

 

Enfatizamos que as relações das populações regionais com os ecossistemas são 

detectadas em diversos níveis, mas não se desenvolvem, exclusivamente, dentro de 

apenas um ecossistema. Isso quer dizer que não consideramos que para cada sistema 

regional de povoamento haja uma equivalência de ecossistema integrador do mesmo 

ou que o sistema regional de populações humanas se adapta ao ecossistema e se 

conforma apenas nele, como já indicado pela literatura arqueológica brasileira 

(Schmitz, 1991; Lima 2005). As diferenças entre sistemas regionais de populações 

humanas e ecossistemas são, mais uma vez, apresentadas por Rappaport: 

 

“Ecosystems are, essentially, systems of matter and energy exchanges 

among unlike species. These exchanges are, in the main, trophic and the 

system is “concerned with” sustenance. The transactions typical of regional 

systems are, in contrast, mainly nontrophic. Food may, of course, figure in 

regional exchanges, but exchanges of personnel, valuables, trade goods, 

services and information are frequently of greater material importance. The 

system is “about” population dispersion, defense, aggression, non-food 

necessities, luxuries and social, political and religious in nature (…) Events 

in regional systems can and do affect local ecological processes and vice 

versa” (Rappaport, 1990: 60-61). 
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Não nos limitemos a entrever nestas linhas, contudo, que as relações ecossistêmicas 

entre populações humanas e ambiente sejam apenas explanadas e detectadas pela 

circulação de alimentos, matérias-primas e aproveitamento de recursos e, tampouco 

pela estabilidade das relações tróficas. Nesta relação há mais integrações do que 

dependências de um em relação ao outro e, de acordo com as dinâmicas ambientais há 

uma atuação de uma dinâmica populacional. Nesta relação existe a diversificação e a 

possibilidade de, por exemplo, grupos estabilizados em territórios tradicionais (com 

ecossistemas específicos) com sistemas de subsistência já organizados secularmente 

terem que se deslocar para territórios incógnitos do ponto de vista ambiental e aí 

estabelecerem novas relações de subsistência, seja por pressões demográficas internas 

ou por outros fatores quaisquer. 

 

Se as diferenças entre sistemas populacionais e ecossistema não afloram com clareza 

em um primeiro momento, é importante que abarquemos um breve histórico da 

concepção que a Ecologia clássica tem de Ecossistema, assim como adotamos essa 

concepção de sua abordagem na Arqueologia e na Antropologia. Visitemos, então, a 

visão clássica de Ecossistema, antes de aplicá-la em Arqueologia. 

 

 

4.3.1.2 Ecossistema na visão clássica de Odum e Margalef  

 

A visão clássica sustentada por Eugene Odum (1969) e Ramon Margalef (1968) afirma 

que os ecossistemas apresentam propriedades holísticas, com características 

estruturadas bem conhecidas. Independente das espécies que constituem um 

ecossistema, esses autores estabelecem que os sistemas ecológicos são cíclicos e 

piramidais, seguindo o fluxo material que respeita a produtividade, a estrutura trófica e 

a regulação das populações inseridas no sistema. Odum afirma que um sistema 

ecológico apresenta propriedades auto-reguladoras, ou seja, que esses sistemas 

respondem transformativamente às mudanças nas condições externas.  

 

Essa resposta positiva pode ser a própria substituição das espécies que constituem o 

sistema, dando lugar a sucessões ecossistêmicas. Tais processos auto-reguladores são 

similares, apesar das diferenças entre os ecossistemas, fator que reforça a visão 

holística que os ecossistemas mantêm a si mesmos, estabelecendo como um axioma o 
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princípio da auto-regulação dos sistemas face às transformações ambientais mais 

amplas. Seguindo a nossa nomenclatura, apresentada nessa Dissertação no capítulo 1, 

os ecossistemas responderiam aos Aspectos Ambientais Estruturais, de Cobertura e 

Modificação, assim como os Biodinâmicos, de forma a auto-regular e perpetuar o fator 

bios em equilíbrio com os elementos inorgânicos, garantindo a existência dessa relação 

sistêmica. 

 

Sob condições estáveis, é proposto que os sistemas ecológicos atinjam um clímax no 

qual o número de espécies aumente e atinja um maximum de indivíduos. Estas 

espécies, a partir deste momento, aumentam seus mecanismos de adaptação 

especializando-se e aumentando sua proporção representativa e aumentando seu tempo 

de vida. Dessa forma, o sistema requer cada vez menos fluxo de energia por unidade 

de biomassa para sustentar a si mesmo, mas com produtividade maior por área do 

próprio sistema. 

 

Dessa forma, é possível divisar os erros em que os primeiros arqueólogos que se 

apropriaram dos fundamentos ecológicos tiveram ao interpretar o registro arqueológico 

de populações humanas numa perspectiva espaço-temporal em que o ambiente foi 

determinante e, não, preponderante. A existência de um sistema auto-regulador 

atenuou a ação humana, moldando-a em uma conjunto de variáveis explicáveis por 

mudanças ambientais com raros episódios de inovação e amplos horizontes de difusão 

e contatos culturais. 
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4.3.2.2 Abordagem ecossistêmica em Rappaport e Butzer 

 

Como apresentado anteriormente, Rappaport tratou de apresentar com Moran (1990) as 

possibilidades do uso da abordagem ecossistêmica em antropologia. Sua posição é 

expressa pela seguinte colocação: 

 

“More importantly, the ecosystem concept is, at all its levels of inclusiveness up 

to the level of the biosphere, and in all its degrees of specificity and vagueness, 

“good to think”. On the one hand it provides a framework within which 

humans can think well about their general relation to the world, while on the 

other  it provides a framework within which specific problems can be 

rigorously formulated and approached” (Rappaport, 1990: 45) 

 

A aplicação desta abordagem é, de acordo com nossa pesquisa, mais complexa e 

próxima das possibilidades reais nas relações homem e ambiente numa perspectiva 

histórica. A aceitação da definição de ecossistema estabelecida por esse último autor 

em Pigs for the Ancestors evidencia um pressuposto real e, em sua aplicação às 

populações humanas, um desafio para a Arqueologia. 

 

Conceitualmente, pontuamos que a introdução da abordagem ecossistêmica de 

populações humanas estabelece uma série de questões que podem ser avaliadas e 

tratadas em diversas unidades de análise: seja dos organismos, dos grupos sociais, das 

formações sociais, de populações ou mesmo das culturas. Cada qual analisada sob 

determinada escala pode ser compreendida em um processo histórico e sem esta 

abordagem, cremos que tendemos a confinar nossas análises arqueológicas à uma série 

de relações descontextualizadas. Em suma, a abordagem ecossistêmica em 

Arqueologia reforça um processo de relações entre humanos como indivíduos e grupos 

por um lado e elementos não-humanos de outro. Uma opção que não integre em 

análise essa relação é considerado, segundo Rappaport, uma visão anti-ecológica. 

Nesta perspectiva não cremos que a Cultura siga, estritamente, leis próprias distintas 

das leis que governam processos orgânicos e inorgânicos, mas que mantém relações de 

formação estrutural nas relações com o ambiente em que se desenvolve. Com 
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fundamento na antropologia ecológica, a abordagem ecossistêmica ganhou novos 

elementos com os trabalhos geoarqueológicos de Butzer. 

 

Karl Butzer é o arqueólogo responsável pela primeira abordagem mais geográfica da 

arqueologia, com uso de ferramentas e de concepções teóricas abordadas de forma 

pontual pelos arqueólogos até então, com maior ênfase por Jochim (1980). Partindo do 

pressuposto que a Arqueologia é uma ciência empírica, usa-se, com freqüência de 

dados da cultura material na identificação de elementos sociais agregados que 

expliquem as mudanças do registro arqueológico. De uma abordagem empírica, a 

Arqueologia tem se movido para um claro paradigma teórico com uma inclinação 

positivista e quantitativa nos últimos 30 anos (Butzer, 1990: 91). A influência da 

Geografia Cultural na Arqueologia, assim como da Ecologia tem aumentado 

consideravelmente e isto por uma relação indireta que geógrafos e antropólogos têm 

desenvolvido acerca da concepção da Ecologia. Como esclarece Butzer: 

 

“In regard to ecology, the approaches of anthropologists and geographers 

complement each other. Anthropologists tend to be interested in processes 

and structures whereby human groups match resources with their needs, 

and incorporate them into cultural behavior (…) Geographers, on the other 

hand, focus on a broad sphere of interaction with respect to resources, 

emphasizing the spatial matrix of the socioeconomic and biophysical 

environment. (…) This is particularly so for archaeology, where macro-

scale implies resource interdigitation, spatial dynamics, and long-term 

transformation of cultural systems” (Butzer, 1990: 92) 

 

Transferir o conceito de ecossistema para as ciências sociais requer muitas restrições, 

pois não se trata de uma unidade concreta de análise, mas de uma perspectiva dinâmica 

que facilita a articulação de relações complexas e interdependentes, caracterizadas por 

feedbacks negativos e positivos e propriedades de equilíbrio variáveis. Em um recorte 

de tempo e espaço específicos essa perspectiva dinâmica contribui em uma 

compreensão mais detalhada de mudanças de longo-termo, de períodos de intermezzo, 

assim como de mudanças em períodos catastróficos ou de estabilidade. Ao contrário 

dos apontamentos de Binford (2001) para o Modelo Terrestre, Butzer crê que a 

simulação ou a quantificação de ecossistemas em sua integridade no passado é 
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impossível de ser alcançada, ainda mais porque, biologicamente, o ecossistema 

humano difere dos ecossistemas biológicos em tipo e grau (Butzer, 1982: 32; 1990). 

Outros fatores diferenciam o ecossistema humano do biológico segundo este mesmo 

autor: 

 

“Information, technology, and social organization play inordinately greater 

roles in human ecosystems, and a primary “regulator” function must be 

introduced to accommodate the “steering” role of human cognition, value 

systems, and goal orientation (...) Within these specific conditions , it is 

possible to accept the definition of social systems with ecosystems (Chorley & 

Kennedy, 1971:4). For archaeology, a practicable general goal is to study and 

elucidate the archaeological data base, as derived from particular sites or site 

networks, as part of a human ecosystem. Such a focus serves to draw attention 

to the systematic interactions among cultural, biological and physical factors 

or processes” (Butzer, 1990: 93-94 e 1982: 7). 

 

Consideramos esta proposição de Butzer como válida e sobre a qual construímos nossa 

perspectiva de pesquisa no que o mesmo autor denominou de Mid-level inference, ou 

seja, da transposição dos dados particulares para o geral, empregando  dados de sítios 

específicos em seu conjunto em uma análise inter, gerando dados básicos com 

inferências que possam reconstruir os padrões sócio-econômicos de um dado grupo 

cultural. Conquanto estejamos inseridos nesta perspectiva, sinalizamos que houve uma 

inter-digitação ainda não completamente explorada entre os processos culturais, 

biológicos e físicos da área de estudo. Além da abordagem pioneira de Butzer, dois 

outros arqueólogos contribuíram no estabelecimento de uma abordagem ecossistêmica 

em Arqueologia: Jochim e Hastorf, como veremos em seguida. 

 

 

4.3.2.3 Abordagem ecossistêmica na Arqueologia: de Jochim a Hastorf 

 

O conceito de ecossistema fornece uma estrutura geral para uma visão dinâmica das 

relações humanas com o Ambiente, focando, fundamentalmente, a interação entre o 

mundo físico e a sociedade humana. Desde a década de 1980 com os estudos de 

Jochim (1980,1983, 1990) essa abordagem criou uma interface metodológica com a 
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arqueologia e, antes, na década de 1960, com a antropologia (Rappaport, 1967). Como 

Jochim analisa, a abordagem ecossistêmica fornece uma visão heurística entre cultura e 

natureza, aprofundando estudos sobre essas relações e suas mudanças e/ou 

permanências, fornecendo elementos para a compreensão do comportamento humano e 

seus padrões numa história processual (Jochim, 1990).  

 

Esta abordagem, revelada desde o primeiro capítulo desta Dissertação, quando trata do 

detalhamento do Ambiente e, posteriormente, de sua reconstrução no Holoceno e 

associação do contexto regional arqueológico, é distinta da tradição ecológica-cultural 

estabelecida por Julian Steward (1938). Embora fatores tais como captura de nutrientes 

(Keene, 1981), transferência de energia entre ambiente e sociedade (Earle & 

Christenson, 1980) e fluxo de informações (Flannery, 1972) sejam importantes na 

compreensão entre homem e ambiente, adotamos a abordagem ecossistêmica numa 

perspectiva muito distinta, incluindo o ambiente social através das inferências 

sistemáticas da análise do contexto arqueológico. Em outras palavras, embora 

tenhamos claramente optado pela abordagem ecológica de formação dos sítios 

arqueológicos, assim como da seleção dos assentamentos de acordo com esse critério 

(ver capítulos 2 e 6), privilegiamos os dados tecnológicos e de assentamento dentro de 

uma perspectiva comportamental humana. Julgamos, contudo, que apenas a 

sistematização e as análises intra-sítio detalhadas comparadas aos dados crono-

estratigráficos regionais serão capazes de aprofundar a construção de um conhecimento 

detalhado e fundamentado do contexto sistêmico e comportamental das sociedades 

humanas aqui estudadas. 

 

Como Kirch pontua (1980), a tendência dos arqueólogos norte-americanos em relação 

à abordagem ecossistêmica tem sido a fragmentação do universo de estudo em 

pequenas unidades de estudo, associando o material ao comportamento em relações 

específicas. Estruturando suas análises nesta perspectiva fragmentadora, os 

arqueólogos dividem a sociedade em subsistemas focando o ambiente e as forças 

econômicas (subsistência, tecnologia, padrão de assentamento, trocas, climas e 

paisagens). Não raro a estruturação desse ambiente fornece um contexto fundamental, 

como apresentado nos estudos de Steward (1938), Meggers (1950, 1968 e outros), 

Latrhap (1979) para a América do Sul e foram responsáveis por críticas estruturais. 
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Tais abordagens, além de não explicarem as “notáveis exceções” arqueológicas de 

culturas complexas (como nas terras amazônicas e Nona-Guiné), não forneciam 

explanações satisfatórias do comportamento pretérito humano assim como determinava 

os aspectos ambientais estruturais e de cobertura sobre aspectos ambientais 

biodinâmicos antrópicos. Esse modelo ecológico mantido até a década de 1970 foi 

responsável pelo estabelecimento de modelos reducionistas e estáticos, com uma 

dinâmica dos processos de mudança e variação muito limitada, explicadas, 

majoritariamente, pelo hiperdifusionismo e pela arqueologia dos contatos culturais 

(121). Hodder (1986) salientou que o homem não é um componente do ecossistema e 

que a intencionalidade humana estava sendo subestimada e limitada pela 

superimposição do meio físico sobre o cultural. Segundo Hastorf, as críticas de Hodder 

eram que: 

 

“[Humans] have values, histories, intentions, and counciousness that enter 

into decisions and, it is because of these that humans act rather than react. 

Therefore humans cannot be reduced to maximizing energy or optimizing 

calories. Decisions and outcomes are complex and if one is not trying to be 

reductionistic in the extreme these actions should be included in a model. In 

addiction, there is the significance of historical trajectory to certain 

actions” (Hastorf, 1990: 132) 

 

Para o tratamento das mudanças culturais e do comportamento social das sociedades 

humanas, a ecologia cultural (e, por conseguinte, a antropologia ecológica) tem 

adotado o conceito de adaptação que, mesmo levando em conta fatores sociais, não 

tem sido usado em seu termo extra-somático, mas sim biológico e genético (ver 

estudos de Walter Neves, como exemplo). Acreditamos, como Hastorf (1990) que o 

conceito de ecossistema pode ser incorporado nos estudos arqueológicos em 

complemento aos estudos de ambientes sociais, mas isto requer da Arqueologia novos 

conceitos que aliem contexto sistêmico, contexto arqueológico e aspectos ambientais 

numa história processual.  

 

                                                 
(121) Tais modelos ainda estão em vigor na Amazônia em sua versão neo-difusionista (Neves, 
1998; Machado, 2004 e outros). 
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Julgamos que o uso da geomorfologia e da palinologia em nossa Dissertação associam-

se com os dados provenientes dos sítios escavados e detectados pelo autor. Essa inter-

relação oferece algumas novas ferramentas que fortaleçem o uso da abordagem 

ecossistêmica em Arqueologia. O objetivo é simples, porém difícil de ser atingido com 

o atual conjunto de dados disponíveis: a reconstrução dos contextos sistêmicos dos 

diversos grupos caçadores-coletores que ocuparam o alto Paranapanema entre o 

Holoceno Médio e Tardio.  

 

Ao delimitar o ambiente em que esses grupos caçadores-coletores viveram 

aumentamos, a nosso ver, os pontos de relação nos processos de mudança ou 

manutenção de comportamentos representados pela distribuição dos vestígios materiais 

no espaço, sejam sítios, estruturas de lascamento de sítios ou outras unidades 

domésticas mais discretas. Fatores ambientais podem não ser decisivos no definição do 

comportamento humano, mas influenciam ou limitam em um spectrum escolhas 

culturais e podem dar início a processos transformativos. Mudanças podem ser geradas 

por diversos fatores e todos eles podem ter uma relação maior ou menor com fatores 

ambientais. Tratamos, nessa Dissertação, de apresentar uma moldura ambiental onde 

estão inseridos os grupos humanos aqui estudados, tratando, também, da organização 

de seus assentamentos e das indústrias líticas associadas. É importante notar que apesar 

de focarmos as mudanças ambientais não a remetemos a uma mudança imediata desses 

grupos de forma mecânica e isso será apresentado nos capítulos 6 a 9. 

 

Retomando a citação que deu início a esse capítulo, projetamos nossa estrutura teórica 

e resultados obtidos nessa perspectiva: 

 

“The material world should be studied and involved in the explanation, 

including pollen, soil, and climate, but this also means that we must include 

the cultural contexts of the people and as best we can, their view of the 

landscape, to better understand how their decisions were formed. With this 

kind of reformulated ecosystemic approach, we shoul be able to move 

forward in the study of how humans transformed their landscape and how 

this ties in with social and political change” (Hastorf, 1990: 133-134). 
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Sobre as ferramentas que podemos ter adotado e dado maior consistência para 

aplicação em arqueologia, trataremos de ver seus alcances nos próximos capítulos, 

com a apresentação de uma síntese dos resultados alcançados dentro do vértice 

ecossistêmico. Tratemos, por ora, de aliar a abordagem ecossistêmica à arqueologia 

espacial, que forneceu importantes frames para a interpretação dos sítios arqueológicos 

apresentados no capítulo 6. 

 

 

4.4 Arqueologia espacial: core, fronteiras e persistent places. 

 

Durante a década de 1960, o método de amostragem proposto pela New 

Archaeology dava ênfase a projetos de campo com objetivos bem definidos, que 

procurassem responder questões específicas sobre o passado.  Desse modo, projetos 

de duração indeterminada, focados no próprio sítio atingiam, no máximo, questões 

relativas à análise intra-sítio e, em alguns casos, forneciam informações sobre 

reconstrução ambiental com apoio de outros campos de estudo de outras 

disciplinas, tais como a palinologia e a geomorfologia (Gamble 2001; Bradley 

2000; Bahn 1996). 

 

A perspectiva ecológica apontou para a possibilidade de compreender e resolver 

muitas questões em que escavações de sítios isolados dificilmente poderiam propor 

resoluções, a não ser numa perspectiva regional, através de um conjunto de sítios 

(Gamble 2001). Para tanto, novos métodos e técnicas de prospecção intensiva e 

escavações seletivas, acompanhadas de amostragem estatisticamente definidas e 

análises multivariadas de dados complementaram uma lacuna na compreensão 

sistêmica dos contextos arqueológicos (que costumam ter padrões de incidência, 

justificando uma intervenção menor no sítio com resultados satisfatórios), 

constituindo-se como elementos-chave para a moderna pesquisa de campo (Bettinger 

1991; Gamble 2001). Segundo Gamble: 

 

"Total excavation is nowadays rarely either an option or desirable, and for 

a very good reason: the archaeological record is highly repetitive. There is 

a great deal of redundancy in terms of aspects such as what was made, how 
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people used their landscape and where they buried their dead. Such 

repetition makes sampling for the representative possible." (122) 

 

Para obtenção de dados que satisfizessem a formação de um quadro arqueológico 

regional, uma metodologia de resultados para este porte foi aplicada, aproveitando 

metodologias que renderam resultados satisfatórios para a compreensão dos contextos 

arqueológicos de áreas contíguas (De Blasis, 1996; Robrahn, 1989 e, principalmente, 

Araújo ,2001).  

 

A cultura material e a forma como os sítios se dispõem na paisagem em áreas 

fronteiriças diferem daqueles interiorizados em um dado território cultural, 

estabelecendo padrões distintos daqueles descritos tanto pelos primeiros estudos de 

análise espacial em geografia e em arqueologia (Malmberg 1979, Ucko 1972, Hoder & 

Orser 1976), assim como dos Core-Periphery Relations Models (Finsten & 

Kowalewski 1999; Billman & Feinman 1999).  Dessa forma, aponta-se que regiões 

fronteiriças representam um momento e uma distribuição de vestígios diversificados 

daqueles encontrados nas áreas nucleares de complexos territoriais, formando 

complexos mosaicos ocupacionais (Miller Jr. 1969; De Blasis, 1988, Robrahn, 1989 e 

Lima 2005). 

 

Além dessa oposição clássica entre sítios de áreas core e de fronteira, há uma classe de 

sítios de uso contínuo, denominado na literatura como persistent places (Schlanger, 

1992: 97), usualmente localizados em áreas core de um determinado grupo ou, por 

motivos variados, ocupados por inúmeros grupos culturais ao longo da história de 

ocupação de uma região. Considerando a existência de sítio dessa natureza na área de 

pesquisa desta Dissertação, o Barro Branco 14, focamos este sítio que serve de 

exemplo ao modelo gravitacional proposto por De Blasis (1988) no Médio Ribeira e 

estendidos para os Horizontes 2 e 3 pela presente Dissertação. Conforme Schlanger, 

que define essa classe de sítios: 

 

“Persistent  places are places that were repeatedly used during long-term 

occupations of regions. They are neither strictly sites (that is, concentration 

                                                 
(122) Gamble (2001: 51) 
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of cultural material) nor simply features of a particular landscape. (…) 

First, a persistent place may have unique qualities that make it particularly 

suited for certain activities, practices, or behaviors. (…) Second, a 

persistent place may be marked by certain features that serve to focus 

reoccupations. (…) Finally, persistent places may form on landscapes 

through a long process of occupation and revisitation that is independent of 

cultural features but is dependent on the presence of cultural materials” 

(Schlanger, 1992: 97). 

 

O uso de um locus em relação a outros loci pode ser diferenciado através de sua função 

dentro de um horizonte de ocupações relacionadas a um mesmo sistema de 

assentamento. Dentro de um sistema de assentamento podemos identificar loci com 

funções distintas e integradas em uma rede de atividades que revelam o modus 

operandi de um grupo cultural determinado. Assim como podemos analisar as funções 

que um locus pode conter em um único horizonte de ocupação, a 

multicomponencialidade dele revela sua predileção de uso em diversos sistemas de 

assentamento. Independente das funções que tenha exercido nos diversos horizontes de 

ocupação registrados em sua estratigrafia, um locus multicomponencial demonstra o 

uso contínuo de um determinado espaço, inserindo-o no que conceitualmente 

denominamos de locus de uso continuado (ou persistent place).  

 

Um locus de uso continuado representa na paisagem que: 1) não se trata de sítios 

arqueológicos strictu sensu apenas; tampouco simples feições da paisagem; 2) que se 

trata da conjunção de comportamentos humanos particulares sobre uma paisagem 

particular (Schlanger 1992:97). Loci de uso continuado contêm características únicas 

para a execução de algumas atividades, práticas e comportamentos. Tais características 

podem ser, a título de exemplo: proximidade de extração de matérias-primas; feições 

geomorfológicas adequadas que permitam assentamento, observação do entorno e 

proteção de uma região ocupada; feições com potencial topográfico de acesso de um 

locus a outro; feições únicas paisagísticas que potencializem a economia de um grupo 

ou que estejam associadas ao comportamento simbólico do grupo (cachoeiras, 

travessões, cavernas, etc.). 
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Uma vez estabelecida alguma ocupação que atua nas delimitações de um território em 

diversas escalas e significados, os loci existentes contribuem na re-apropriação e 

reutilização do espaço durante a história de ocupação de uma região. Acreditamos que 

uma ocupação contínua de uma região cria um ambiente próprio, já distinto daquele 

que uma vez fora ocupado em seu estado natural. Estruturas e cabanas abandonadas, 

abrigos em uso funerário ou ritual (incluindo grafismos parietais), fontes de matéria-

prima não esgotadas atraem o re-uso e re-ocupação, associando-se às atividades 

cotidianas dos próximos grupos humanos que ocuparam dada região. Longos processos 

de ocupação e re-visitação de um locus podem gerar um atrativo que depende apenas 

dos conjuntos materiais e artefatuais que contêm em si. Dessa forma, um locus de uso 

continuado fornece matérias-prima e ferramentas expedientes para novas populações 

humanas que, por sua vez, já inserem esse locus em sua paisagem cultural e território. 

 

 

4.5 Para sintetizar: Espaço e Ecossistema, Homem e Ambiente. 
 

Com a introdução do conceito de persistent place ou lócus de uso continuado, como 

preferimos traduzir o termo, deixamos à mostra um ponto de contato importante entre 

análise espacial e abordagem ecossistêmica, entre as relações do homem com o uso de 

um determinado compartimento topo-ambiental. Tais relações são mediadas, 

sobretudo, pelas múltiplas funções que um lócus pode receber de grupos humanos por 

muitas gerações. Estes sítios concentram em si uma síntese de significado, muitas 

vezes míticos, já que perdida sua origem de ocupação na imemorialidade das gerações 

que se seguem. O espaço comporta ecossistemas e populações humanas que, na mesma 

medida, é um ecossistema humano por principio. Toda interação comportamental com 

o ambiente, seja balizada por disponibilidade de recursos ou não, é realizada no 

espaço. Tratamos de trazer à tona que o uso de escalas e unidades para uma análise 

rigorosa na relação homem-ambiente, como pressupõe Rappaport (1990), é, para a 

Arqueologia, uma relação no espaço, mensurável e cuja dinâmica é compreendida 

dentro da própria organização entre ecossistemas biológicos e ecossistemas humanos, 

como sugere Butzer, Jochim e Hastorf. 

 

Como advertimos na introdução, não se trata de um modelo teórico aplicado sobre um 

conjunto de vestígios e sítios, mas do diálogo, prima facie, que os dados coligidos 
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podem ter com cenários reconstruídos e que moldavam em grande medida as relações 

entre homem e ambiente. Consideramos que esta relação estabeleceu um dado modelo 

gravitacional de assentamento desde o Holoceno Médio entre grupos caçadores-

coletores, considerado os elementos apresentados nos capítulos 6 e 7. Essa percepção é 

fundamental: não tratamos os grupos caçadores-coletores como uma sociedade humana 

sem complexidade territorial ou mesmo sem noções de território, como sugere a 

antropologia ecológica ou o histórico-culturalismo. Cremos que os conceitos 

elaborados por Elman Service (1971) para essas sociedades e reproduzidos por Milder 

(1999) na Arqueologia meridional brasileira sejam mais do que limitadas: são 

improcedentes. Retomaremos este escopo teórico com o corpo teórico relacionado à 

complexidade das sociedades caçadoras-coletoras no capítulo 9. 

 

Por ora, consideramos que o vértice método-interpretativo da Arqueologia 

Ecossistêmica aqui apresentado (de forma sucinta) revela um spectrum mais 

consistente para estudos de inserção dos caçadores-coletores da Serra de Paranapiacaba 

em seu contexto arqueológico e de uma discussão mais precisa de aspectos inferidos 

do contexto sistêmico, tais como a organização tecnológica das industrias associadas e 

padrão comportamental na distribuição do assentamentos humanos. 
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Capítulo 5 – Objetivos desta Dissertação 

 

A apresentação dos capítulos anteriores e a estruturação desta Dissertação representam 

sua preocupação para com o leitor. Realizamos uma caracterização ambiental 

detalhada, assim como uma caracterização paleoambiental sucinta; um contexto 

arqueológico atualizado e uma abordagem teórica que esse estudo necessitava para ser 

realizado da forma mais eficaz no contribuir com a literatura arqueológica, como 

indicou o arqueólogo Astolfo Araújo em sua Tese de Doutorado (2001). Embora 

alguns objetivos extra-Arqueologia tenham sido apresentados antes de alcançarmos os 

objetivos iniciais dessa pesquisa, passamos a elencar aqueles que nos propomos 

resolver e deixamos para o último capítulo desta Dissertação os resultados que 

julgamos ter alcançado. 

 

Definimos até este momento da Dissertação que: 

 

1) O Ambiente da área de estudo e sua história ambiental regional é de extrema 

importância para compreensão dos sistemas sócio-econômicos de sociedades 

caçadoras-coletoras; 

 

2) O contexto arqueológico regional contribui para a inserção dos sítios escavados 

pelo autor dessa Dissertação, mas não se relaciona completamente com os horizontes 

caçadores-coletores de acordo com os dados de De Blasis (1996) e Lima (2005). 

 

3) O tratamento teórico integrador do vértice método-interpretativo da Arqueologia 

Ecossistêmica apresenta o spectrum mais consistente para estudos de inserção dos 

caçadores-coletores da Serra de Paranapiacaba em seu contexto arqueológico e de uma 

discussão mais precisa de aspectos inferidos do contexto sistêmico, tais como a 

organização tecnológica das industrias associadas. 

 

Estabelecida esta moldura ambiental delimitadora da variabilidade de sistemas sócio-

econômicos dos grupos caçadores-coletores da Serra de Paranapiacaba, tratamos que 

os objetivos dessa Dissertação são: 
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1) O levantamento de sítios caçadores-coletores na Área de Estudo e sua 

caracterização minuciosa para a reconstrução do desenvolvimento desses 

assentamentos: concomitância, articulação e seqüência entre os mesmos; 

 

2) A arqueografia das indústrias relacionadas; assim como da identificação dos 

recursos naturais que a área oferece, sua distribuição e disponibilidade, relacionando-

os com as atividades culturais e de captação desenvolvidas; 

 

3) A inter-relação entre os sítios com base em datações radiocarbônicas e 

comparações inter-conjuntos tecnológicos; 

 

4) Delimitação dos resultados dentro da Arqueologia Regional (Alto Taquari, Vale 

de Apiaí, Médio Ribeira de Iguape) e do vértice método-interpretativo da Arqueologia 

Ecossistêmica. 
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Capítulo 6 – Metodologia, procedimentos de campo e resultados. 

 

Este capítulo apresenta a metodologia empregada em campo, os procedimentos 

adotados e os resultados obtidos. Definiremos a concepção de Área-Piloto e as opções 

em tratá-las de formas distintas: em 4 delas tratamos de realizar uma prospecção 

intensiva com malha de poços-testes de 20x 20m com dimensões de 0,5 x 0,4 m e 

profundidade variada, de acordo com a geomorfologia local. Nas outras 5 Áreas-Piloto 

tratamos de realizar um prospecção extensiva com intervenções pontuais em sub-

superfície. Como veremos adiante, o tratamento intensivo contribui para um 

reconhecimento de padrões de ocupação e, com os dados obtidos nas primeiras Áreas-

Piloto, obtivemos uma grande exatidão na identificação dos sítios nas outras áreas que 

não receberam o mesmo tratamento intensivo na prospecção. Os resultados englobam 

considerações sobre a metodologia empregada e os procedimentos, assim como dos 

resultados das escavações e mapeamento dos sítios. 

 

Durante todo o ano de 2004, trabalhos detalhados de campo tiveram lugar. Foram 

orientados para atender à compreensão do padrão de assentamento dos pequenos 

fundos de vale do alto curso do rio Almas, testando-se hipóteses de similaridade entre 

os sítios detectados no alto Almas e os sítios do médio Ribeira de Iguape (De Blasis 

1988, 1996), assim como tentar aproxima-los com aqueles detectados no Planalto de 

Guapiara (De Blasis 1998, 2000), no alto Taquari (Araújo 2001). 

 

 

6.1 Unidade: uma discussão elementar em Arqueologia 

 

Nas últimas décadas temos assistido a crescente falta de senso científico em nossa 

disciplina. A transformação da Arqueologia em literatura pós-modernista tem 

fragmentado o conhecimento e desarticulado seus fundamentos elementares em prol de 

interpretações multi-focais sem o exato conhecimento dos limites que instrumentos 

interpretativos criados em corpos de outras disciplinas podem se limitar ou ampliar na 

capacidade interpretativa da arqueologia. Essa ausência de hermenêutica em nossa 

disciplina criou um campo fértil de ensaios interpretativos muito próximos da literatura 

não-científica, diminuindo o spectrum de contribuições transformadoras de nossa 

disciplina. 
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A adoção usual que os arqueólogos têm para unidade é muito próxima daquela que 

Adams & Adams (1991) apresentam em Archaeological Typology and Practical 

Reality, ou seja, como unidades estabelecidas por estruturas arbitrárias de acordo com 

as propostas de pesquisa. Afirmam ainda que a construção dessas estruturas é uma 

busca prática em que a unidade é estabelecida como em: 

 

“sets of pigeon-holes, or sorting categories” (Adams & Adams, 1991: 77) 

 

Transformar unidades e estruturas em unidades concebidas de acordo com a 

disponibilidade aleatória em escaninhos nos quais você seleciona a melhor categoria 

para estabelecimento de uma problemática científica está mais próximo da literatura 

asimoviana que dos procedimentos elementares que a epistemologia de nossa 

disciplina requer, uma vez que as unidades independem da Arqueologia e formam 

parte da práxis científica e de sua construção ontológica e teorética. Em linhas mais 

gerais, a adoção de unidades como sets of pigeon-holes descaracteriza a unidade como 

parte de um método científico já que reduz o processo de formação da unidade e 

avaliação de sua construção através das tarefas em que se testa seu limite delimitando-

se uma unidade de estudo a partir das problemáticas básicas de uma pesquisa. Não é 

possível adotar um sistema de malha geométrica de amplo espaçamento para detectar 

sítios de atividades especificas ou de natureza atípica em um espaço não 

contextualizado (como a conhecida questão de Teotihuacán) (123). A unidade de 

análise, se espacial, há que atender às demandas especificas de um problema de 

investigação arqueológica, levando-se em conta os aspectos ambientais que melhor 

representem determinado stracta amostral. 

 

Como definem Ramenofsky & Steffen (2005: 4) sobre o uso e da definição do conceito 

de unidade: 

 

“Units are the heart of scientific measurement (…) Although acknowledging 

our debt to Dunnell’s ideas regarding classification, we conceive of units as 

                                                 
(123) Plog realizou testes de probabilística no México na área onde estão localizadas as ruínas de 
Teotihuacán e falhou em sua detecção. Padrões atípicos podem escapar de uma malha ampla.  Ver 
referência em Bahn 1999 e Araújo 2001: 143. 
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more inclusive than classes, types, or groups; units schemes incorporate a 

greater range of structures than do paradigms, taxonomies, and object or 

attribute clusters. Because units encompass such a broad range of 

classificatory tools, several concepts are useful for describing and 

distinguishing between different kinds of unit structures. There are three of 

these concepts: scale, unit content, and unit definition” (Ramenofsky & 

Steffen, 2005: 4). 

 

Escala se refere à inclusão e à resolução da problemática que determinada pesquisa 

terá por parte do arqueólogo. A inclusão de diagnostica o objeto de estudo, 

dimensionando-o como artefatos, traços químicos, feições, sítios ou regiões. A 

resolução delimita o grau de detalhe que queremos conhecer ou abordar esse objeto de 

estudo. Quando a inclusão aumenta diminui-se a resolução e quando a resolução 

aumenta diminui-se a inclusão. Veremos a aplicação prática de escala de objetos de 

estudo na predileção por um ou outro determinado tipo de unidade Área-Piloto. 

Considera-se igualmente que escala pode se referir à mensuração de ordens nominal, 

de ordem, de intervalo e de proporção (Ramenofsky & Steffen, 2005: 5). 

 

O conteúdo de uma unidade expressa uma construção empírica por observações macro 

ou microscópicas ou uma construção abstrata que reúne uma série de observações 

empíricas em um modelo sistêmicos. Exemplo disto é a definição de ponta projétil 

(observação empírica) e sua inclusão em uma tradição tecnológica, por exemplo, a 

Tradição Bitoruna. Conceitos como bandos, cacicados e sociedades pré-estatais é outro 

exemplo de adoção de unidades de natureza abstrata. Esse descompasso entre o 

conteúdo de unidades empíricas e de unidades abstratas consolida um modelo 

explanatório que, em boa parte dos casos, se desvincula dos contextos sistêmico e 

arqueológico originais.  

 

A definição de uma unidade já engloba os conteúdos e, segundo Dunnell (1971), há 

dois tipos de definição: 1) Extensional definition, onde há relações de grupos de 

objetos específicos derivados de escolhas indeterminadas; 2) Intensional definition, 

onde a definição de um ou mais conceitos é aplicado sobre o fenômeno de estudo 

(Dunnell, 1971 apud Ramenofsky & Steffen, 2005: 5). Por experiência própria do 
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autor (124), o autor considera que a aplicação teórica de unidade varia de acordo com os 

seguintes critérios: 1) Em uma situação de transdisciplinaridade (ou seja, da 

composição entre diversas disciplinas e não numa relação inter- ou multi-), o conceito 

de unidade muda de acordo com as relações epistemológicas que uma relação trans 

incita, modificando e ampliando o conceito da unidade e do horizonte espaço-temporal 

delimitado, delimitador de uma verdadeira Verstehen (125); 2) Nas relações entre 

construção teórica e aplicação metodológica. As discrepâncias podem ser abissais se ao 

corpo operandi da Arqueologia não houver uma relação retro-alimentadora entre 

Teoria e Método, entre definição conceitual e sua aplicação com ulterior modificação 

calcada no empiricismo.  

 

A seguir, levando em consideração tais elementos, principalmente estes relacionados 

no corpo dos últimos parágrafos, deslocamos do corpo teórico de um vértice 

ecossistêmico em Arqueologia para a delimitação de unidades que possam colaborar 

na reconstrução da história dos assentamentos nos vales intermontanos ocidentais da 

Serra de Paranapiacaba durante o Holoceno Médio e Tardio. As unidades abordadas 

neste capítulo relacionam-se à delimitação espacial e as escalas primordialmente 

tratadas serão aquelas dos próprios assentamentos, seguidos de suas inter-relações.  

Acreditamos que a integração gradual das unidades possa complexificar os resultados 

obtidos, aprofundando nossa Verstehen da relação entre homem em ambiente como 

preconizado no capítulo 4.  

 

 

6.2 Metodologia: da Área-Piloto ao sítio arqueológico. 

 

Esse projeto definiu algumas micro-bacias hidrográficas como limites de unidades 

mínimas de pesquisa, mas não apenas elas. Os bairros rurais de Ribeirão Grande 

combinam-se, em grande parte, com as micro-bacias e, dessa forma, preferimos adotar 

a micro-bacia somada ao bairro rural que, em alguns casos pode englobar setores de 
                                                 

(124) Estas observações são fruto de uma segunda abordagem do projeto de doutorado do autor, 
submetido a avaliação em uma universidade norte-americana. Especificamente na relação trans 
entre etno-ecologia, arqueologia e etno-arqueologia em suas recentes pesquisas no alto Xingu e em 
Roraima, assim como na composição de unidade de observação entre lingüística, sócio-lingüistica, 
arqueologia e sistemas ideacionais da representação da cultura material e da organização espacial 
entre os Yanomami. 
(125) Para uma imersão nos conceitos de hermenêutica, úteis à epistemologia de nossa disciplina, 
ver Gadamer (2003; 2004) e Schleiermacher (2001) para uma introdução elementar. 
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alto curso de outras micro-bacias. Esta relação entre bairro rural e micro-bacias definiu 

um ponto central que abrangesse diferentes compartimentos topo-ambientais nas 

distintas Áreas-Piloto. Definido um ponto central, adotamos um quadrado ou retângulo 

delimitador.  

 

Tal decisão foi tomada levando em conta alguns fatores: 1) a densidade de nascentes 

das micro-bacias em um terreno sempre acidentado e densamente florestado, 2) o 

senso de localização e fronteiras geográficas que os homens de Ribeirão Grande 

percebiam em seu próprio ambiente e que deveria coincidir em muitos pontos com o 

mesmo conhecimento acurado que as populações ameríndias anteriores tinham do 

ambiente que deixaram de herança às novas populações humanas que aí se 

estabeleceram. Neste cenário, os limites dos quadrados e retângulos dispuseram-se nas 

proximidades dessas fronteiras em um ou mais de seus lados. Para facilitar a 

abordagem sistemática das APs optamos pelas formas com ângulos retos. Sítios 

associados ao mesmo contexto e que, ocasionalmente, fossem detectados fora da AP 

foi contextualizado relativamente (por critérios geomorfológicos e tecnológicos) a um 

determinado agrupamento (ou Barro Branco, ou Leiteria, ou Intermontes ou qualquer 

outro detectado em alguma das APs, como veremos a seguir). 

 

 

Tabela 6.1. Comparação de Áreas-Piloto entre Araújo 2001 e Mendes 2007. 
Diferenças entre as áreas das APs  é reflexo da perspectiva horizontal e da perspectiva vertical. 

 

Cada unidade de pesquisa foi denominada Área-Piloto, seguindo a metodologia 

empregada pelo arqueólogo Astolfo Araújo (1995, 2001) com alguns diferenciais 

como veremos adiante. A adoção dessa metodologia resultou em um avanço técnico 

                                                 
(126) Araújo, 2001: 135, apenas 3 APs para efeitos comparativos. 

Áreas-Piloto Alto Taquari 
Perspectiva horizontal (126) 

Áreas-Piloto Alto Almas 
Perspectiva vertical 

Taquari-Guaçu 
17,77 km² 

Leiteria 
2km² 

Taquaruçu da Serra 
14,82 km² 

Barro Branco 
1km² 

Corisco 
18,4 km² 

Limera 
1km² 

Total 50,99km² Total 4km² 
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significativo frente a outras metodologias não sistemáticas ou de mono-áreas. Aqueles 

que estão familiarizados com a metodologia desse último autor podem notar, no 

entanto, que as Áreas-Piloto nessa Dissertação são significativamente menores em 

relação àquelas adotadas e estabelecidas pelo arqueólogo citado, como pode ser 

observado, como exemplo, na Tabela 6.1 acima. Tal se deve aos seguintes fatores: 

 

1) À perspectiva vertical da área de estudo. Denominamos Perspectiva Vertical 

como o fator resultante entre a relação inversamente proporcional entre superfície total 

da Área-Piloto e a profundidade das intervenções. Quanto maior a superfície coberta 

pela área de estudo, menor é a quantidade de intervenções em subsuperfície 

(aumentando, neste caso, a cobertura superficial, como em Araújo, 2001); por outro 

lado, quanto menor a superfície coberta, maior é a quantidade de intervenções em 

subsuperfície (diminuindo, em contrapartida, a cobertura superficial). Adotamos o 

segundo modelo, como variável metodológica de Araújo (2001), testando seus limites 

numa perspectiva inversamente proporcional em relação à perspectiva diretamente 

proporcional adotada por Araújo. 

 

2) À adequação que o projeto de Mestrado teve que considerar em relação à 

logística e orçamento que dispunha e à forma como foi operacionalizado. Isto é, essa 

Dissertação não foi fruto de um Temático Acadêmico onde diversos alunos abordam 

diferentes setores com objetivos complementares e com bolsas que mantêm esses 

alunos de forma contínua e integradora, mas sim resultante de um projeto acadêmico 

que teve que se moldou inicialmente a um Estudo de Impacto Ambiental de uma Mina 

de Calcário, ampliando sua atuação num segundo momento. Dessa forma, as três 

primeiras Áreas-Piloto foram determinadas por essa demanda, gerando a primeira 

base-modelo de discussão com o fator científico detalhado no tópico anterior, 

resultando no estabelecimento de mais 25 Áreas-Piloto, com o objetivo de cobrir a 

maior superfície possível dos terrenos do Alto Almas numa perspectiva vertical. Do 

total de Áreas-Piloto (28), apenas 9 foram selecionadas para esse mestrado e 

representam quase 68% dos sítios detectados pelo autor (127). 

 

                                                 
(127) As diferentes abordagens entre as Áreas-Piloto estabelecidas são discutidas mais adiante.  
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Como veremos a seguir, nosso conceito de Área-Piloto é essencialmente aplicado para 

responder uma questão específica: de quantos horizontes caçadores-coletores estamos 

tratando na área de estudo? 

 

 

6.1 Conceito de Área-Piloto 

 

Segundo Araújo, Área-Piloto é uma: 

 

“(...) porção discreta da paisagem que congrega os componentes 

ambientais e arqueológicos, e onde a coleta de informações será feita” 

(Araújo, 2001: 130). 

 

A soma das Áreas-Piloto tratada por este autor é de 1441 km² (Araújo, 2001: 134), 

similar à área abordada por De Blasis (1988), Robrahn (1989) e Barreto (1988). São 

áreas muito extensas se comparadas à literatura, como indica o próprio arqueólogo de 

quem adotamos a abordagem metodológica (Araújo, 2001: 134). Segundo esse mesmo 

autor: 

 

“O que se vai amostrar diretamente [em uma ou mais Áreas-Piloto], porém, 

é o espaço, e não vestígios arqueológicos (Thomas 1975). Grande parte da 

bibliografia existente sobre levantamentos arqueológicos regionais lida cm 

áreas bastante menores. Mesmo assim os trabalhos consultados mostram 

que a fração amostral proposta (porcentagem da área sujeita a 

amostragem) raramente é alcançada na prática devido a problemas de 

visibilidade e acesso” (Araújo, 2001: 134). 

 

Há de se notar, igualmente, que este autor abordou densidade de vestígios 

arqueológicos no espaço ao tradicional modelo de Bettinger (1991) considerando o 

espaço vazio, enquanto esta Dissertação pré-selecionou Áreas-Piloto menores onde era 

provável que agrupamentos do tipo Médio Ribeira poderiam estar potencialmente 

presentes, seguindo as predições de De Blasis (1988, 1996). Optamos por não 

apresentar os dados de densidade de vestígios arqueológicos por km² por termos a 

clareza de que não adotamos integralmente o modelo Araújo (1995, 2001), além de 
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ponderar sobre os resultados distintos entre uma perspectiva horizontal e outra vertical. 

Porém, julgo que outros fatores somam-se a este para a definição das Áreas-Piloto: as 

três primeiras (Limeira, Leiteria e Barro Branco) eram foco de estudos de impacto 

ambiental localizados (ou independentes apriori do critério de seleção do autor), assim 

como suas condições de visibilidade eram baixas se comparadas às outras Áreas-Piloto 

(AP) pós-selecionadas. Em nenhum momento estabelecemos o critério visibilidade 

como fundamental na seleção das APs, mas sim o de topografia diferenciada que 

permitisse detectar se os agrupamentos de sítios caçadores-coletores permaneceriam 

em terrenos mais abertos face à ocupação Itararé no Alto Paranapanema. 

Prescienciando de que os sítios estavam em sub-superfície não nos importou a 

cobertura vegetal, tratando-a de modo menos destrutivo possível quando sob seu 

dossel, recompondo sempre o litter sobre as áreas escavadas (como indicado por 

Dillehay nos projetos em que atuamos no sul do Chile). 

 

Enfim, cremos que a adoção das Áreas-Piloto partiu de um principio organizacional e 

de procedimento resultando em uma metodologia que buscasse detectar diferenças em 

torno de uma área core Umbu. Como pode ser observado no Mapa das Áreas-Piloto, 

todas são satélites da Área-Piloto Barro Branco, nosso principal foco de atenção. A 

definição de área core do Barro Branco e do Ouro Fino são apresentadas no capítulo 9 

desta Dissertação. Essa perspectiva supracitada difere da de Araújo (1995, 2001) que é 

um modelo metodológico predictivo e que testa a si mesmo detectando densidades 

independentemente dos grupos culturais, inserindo-os numa discussão posteriori da 

história de ocupação da paisagem e delimitação de fronteiras culturais.  

 

A adoção de nosso modelo metodológico para as Áreas-Piloto não engloba a 

diversidade dos outros grupos, mas as interfaces que os agrupamentos de caçadores-

coletores mantêm com o entorno imediato (= raio de 10 km). Além disso, não 

adotamos espaçamentos regulares sensu strictu, mas sim irregulares com uma 

diferença entre os vértices da AP Barro Branco de 0,1 km a 7,0 km. Optamos sempre 

em compreender a continuidade da ocupação caçadora-coletora em um sistema de 

quadrantes radiais com distancias variadas neste spectrum de baixo e médio alcance 
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(0,5 a 7,0km) (128). Todos estes dados subsidiam a compreensão da ocupação do vale 

do Embramado (AP BarroBranco). 

 

As diferenças de cobertura do survey nas 9 áreas-amostrais ou APs podem fornecer 

dados de comparação entre as primeiras APs (Limeira, Leiteria, Barro Branco, 

Cachoeira) e apontamentos não sistemáticos por técnicas induzidas (de selecionar os 

compartimentos topo-ambientais onde foram encontrados sítios nas primeiras 4 APs) 

para as demais APs onde não foram utilizadas malhas de prospecção intensiva (não 

exaustiva e nem uma pseudo-cobetura total). Trataremos de abordar este assunto ao 

final deste capítulo. Comparamos as quatro primeiras áreas amostrais e as cinco outras 

em conjuntos diferentes. 

 

Abaixo, tratamos de mostrar as áreas das APs estudadas nesta Dissertação. A tabela 6.2 

apresenta esses dados (comparar com Tabela 6.1): 

 

Área-Piloto Área (km²) 

Limeira 1km² 

Leiteria 1km² 

Barro Branco 1km² 

Cachoeira 1km² 

Ouro Fino 1km² 

Barreiro 1km² 

Boituva 1km² 

Intermontes 7km² 

Lagoa de Cima 1km² 

Total 15km² 
 

Tabela 6.2. Áreas das APs abordadas nesta Dissertação 

 

Se comparadas com as APs do Alto Taquari (1441km²), notaremos que em termos 

comparativos a presente Dissertação representa 1,04% das APs abordadas por Araújo. 

                                                 
(128) Entre a AP Intermontes, a mais meridional e a AP Lagoa de Cima, a mais setentrional, são 
4h30’de caminhada. Consideramos baixo alcance até 2h de caminhada sem utilizar estradas e sim 
algumas trilhas convencionais pela mata ou relevo acidentado e fundos de vale e médio alcance até 
6h de caminhada. O baixo alcance da AP Intermontes em sentido meridional passa a AP Leiteria e 
alcança a AP Barreiro; a AP Lagoa de Cima está a mais 2h30 de caminhada pelo Almas, 
atravessando-se à margem direita do mesmo rio após a antiga Freguesia Velha. O autor fez 
caminhadas a pé entre todas as APs cronometrando o tempo de baixo e médio alcance entre APs. 
Os dados serão disponibilizados em artigo posteriormente. 
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Mas não nos atenhamos a esses dados. Como Araújo apresenta, há uma diversidade no 

que se considera Arqueologia Regional e, sejamos claros, pela perspectiva vertical 

adotada, cremos que se a transpuséssemos para uma extensão horizontal, a área teria 

sido, no mínimo, 21 vezes maior em terreno plano (315 km²) e 9 vezes maior em 

terrenos acidentados (ou seja, 135 km²) como a área de estudo (129) no tempo total 

considerado de atividade de campo (170 dias) multiplicando-se pelo número médio de 

pessoas envolvidas nas atividades de campo (2). Mesmo assim, os números de Araújo 

são significativos dispondo igualmente de uma equipe média relativamente pequena 

(130). Acompanhemos a Tabela 6.3, extraída e adaptada de Araújo (2001: 134): 

 
 

 

Tabela 6.3. Áreas levantadas em pesquisas regionais com base em perspectiva horizontal 

 

Em 15km² foram realizados 1654 poços-testes (0,4 x 0,4m com Z variável com área 

quadrada de 0,4 m²), equivalente a 661,6m², cujo volume cúbico de sedimentos 

peneirados (entre 50 e 180 cm profundidade) foi grande. Notamos, observando a 

Tabela 6.4, que nem todos os poços-testes (PTs) calculados foram executados, 

ocorrendo índices de aproveitamento diferenciados. Isso se deve a três fatores:  

 

1) Que a superfície da área é extremamente irregular, sendo que foi projetada numa 

malha unidimensional e aplicada tridimensionalmente;  
                                                 

(129) Dados baseados na experiência do autor em campos no Mato Grosso, Pará, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Ceará e sul do Chile e reconhecimentos de terreno por pesquisas extensivas de 
prospecção sem intervenção ou coleta no norte de Roraima. 
(130) Embora interessante, deixamos a demonstração do cálculo para o leitor que se interesse no assunto 
com os dados disponíveis em Robrahn-González et alii (2005) para o Relatório Final Mina Limeira. 
(131) Perspectiva vertical.  

Referência (autor, ano) Área (km²) 

Araújo 2001 1441km² 

Peacock 1996 97,0km² 

Raab 1977 85,5km² 

McManamon 1982 58,2km² 

Rogge & Fuller 1977 52,8km² 

Doelle 1977 31,0km² 

Nance 1980 21,9km² 

Mendes 2007 (131) 15,0km² 

Kerber 1993 2,02km² 
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2) A malha de 20 x 20m coincidiu com córregos e com o próprio Almas, além de brejos 

mais fundos onde não houve possibilidade de se realizar PTs. Além disso, alguns 

afloramentos quartzíticos, graníticos ou mesmo calcários ou escarpas com declividade 

superior a 30% com Kerren ou, na maioria das vezes, Litossolos impediram a abertura dos 

PTs. Apenas foi considerado PT aquele que atingisse profundidade mínima de 10 cm;  

 

3) Detectado um sítio arqueológico a malha era suspensa, dando-se início às sondagens 

sistemáticas com espaçamento regular, geralmente formando dois transects 

perpendiculares entre si. Essas informações constam mais adiante na descrição dos 

trabalhos nos sítios. 

 

Houve situações que linhas de PTs adentravam fundos de vale estreitos tentando 

alcançar rampas de colúvio em hollows. Aí a malha era de 5m com profundidade de 

120 cm. Essa tentativa de compreender as influências das rampas de colúvio  na 

sedimentação da superfície do sítio Barro Branco 9, em fundo de vale, demonstrou-se 

infrutífera, ocasionalmente detectando algumas lascas de quartzo hialino ou sílex no 

entorno imediato do sítio (sempre lascas de reavivamento de bordo de pontas 

projéteis). No que tangia à compreensão da rampa em questão, que se orienta de um 

hollow à margem direita no sentido E-W do baixo curso do córrego da Onça, 

decidimos desabonar essa metodologia, que sequer foi capaz de diferenciar os 

pedimentos. Apenas trincheiras geomorfológicas topo-base poderiam nos dar 

informações mais adequadas (ver capítulo 2). 

 

Poços-testes 
realizados por AP 

Quantidade 
projetada 

Quantidade 
executada 

Porcentagem executada 
ou aproveitamento (%) 

Área escav. 
(m²) 

Limeira 500 373 74,6 149,2 

Leiteria 500 358 71,6 286,4 

Barro Branco 500 476 95,2 190,4 

Cachoeira 500 69 13,8 27,6 

Ouro Fino 0 10 - 4 

Barreiro 0 0 - 0 

Boituva 0 0 - 0 

Intermonte 0 0 - 0 

Lagoa de Cima 0 10 - 4 

Total 2.000 1296 64,8 661,6 
 

Tabela 6.4 Poços-testes projetados e executados nas APs. 
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O total de área escavada pela malha de poços-testes em 4 APs mais algumas 

intervenções episódicas em duas outras APs somam 661,6 m² escavados. Se 

estabelecermos os valores pra as 9 APs (com área total – AT – 15km²) verificaremos 

que apenas essa técnica garantiu o aproveitamento de 4,41% da AT, servido de base 

para avaliação de distribuição dos sítios arqueológicos nas APs. Claro que esse 

aproveitamento é maior se desconsiderarmos as áreas onde não ocorreram intervenções 

ou apenas aquelas consideradas episódicas (em número de 20). Neste caso, teríamos 

um aproveitamento médio de 7,5% da área com intervenções em subsuperfície: 

 

Poços-testes 
realizados por AP 

Quantidade 
executada 

Área 
escavada (m²) 

Área da AP 
(m²) Aproveitamento (%) 

Limeira 373 149,2 1000 14,9 

Leiteria 358 286,4 1000 28,6 

Barro Branco 476 190,4 1000 19,0 

Cachoeira 69 27,6 1000 2,7 

Total 1.276 661,6 4000 16,5 
 

Tabela 6.5. Aproveitamento da Área escavada por PTs nas 4 APs onde o  
modelo de prospecção intensiva foi aplicado. 

 

Como podemos observar na Tabela 6.5, apenas a técnica aplicada foi responsável por 

cobrir 4,4% das áreas das APs e forneceram excelentes resultados. Essa técnica foi 

responsável pela identificação de todos os sítios da Limeira (2); de 20 sítios do Barro 

Branco e de 4 sítios na Leiteria. Vejamos na tabela 6.6 a cobertura espacial das 

unidades de escavação nos sítios arqueológicos e como contribuíram para intensificar 

nossa amostragem numa perspectiva vertical. 
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Unidades escavadas por AP Quantidade de unidades executadas 
(em m²) 

Limeira 3 

Leiteria 72 

Barro Branco 193 

Cachoeira 5 

Ouro Fino 0 

Barreiro 0 

Boituva 0 

Intermontes 0 

Lagoa de Cima 2 

Total 271m² 
 

Tabela 6.6. Unidades de escavação (1x1m com Z relativo à superfície e morfologia de relevo local) 

 

Se somados, PTs e unidades de escavação (UE) cobriram com intervenções em 

superfície e sub-superfície 936,6m² ou 6,24% da AT somada das APs (15km²). É a 

partir dessa amostragem escavada que apresentamos os dados a seguir. A Tabela 6.7 

demonstra o aproveitamento nas APs. Além das áreas escavadas, realizamos coleta 

total de superfície em alguns sítios, aumentando a área de cobertura horizontal. 
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Tabela 6.7. Somatória Total (ΣT) das Áreas escavadas por PTs (0,4 x 04 x Zm) e Áreas escavadas por UEs (1,0 x 1,0 x Zm). 
ΣT=936,6m² (1,8% da Σ Áreas das APs) 

PTs /AP QE PTs AE PTs 
(m²) AAP (m²) Apr  PT 

(%) 
QE 
UEs 

AE 
UEs 
(m²) 

AAP 
(m²) 

Apr UE 
(%) 

TAE/AP 
(PT+UE) 

(m²) 

Limeira 373 149,2 1000 14,9 3 3 1000 0,3 152,2 

Leiteria 716 286,4 1000 28,6 72 72 1000 7,2 358,4 

Barro Branco 476 190,4 1000 19,0 193 193 1000 19,3 383,4 

Cachoeira 69 27,6 1000 2,7 5 5 1000 0,5 32,6 

Ouro Fino 10 4 - - 0 0 1000 0 4 

Intermontes 0 0 - 0 0 0 2000 0 0 

Boituva 0 0 - 0 0 0 2000 0 0 

Barreiro 0 0 - 0 0 0 3000 0 0 

Lagoa de Cima 10 4 - - 2 2 2000 0,1 6 

Total 2.500 1654 66,1 661,6 271 271 15000 1,8 936,6 
 

 
Legenda: PTs/AP: Poços-teste por Área-Piloto; QE Pts: Quantidade escavada de poços-testes (0,4 x 0,4 x Zm); AE PTs: Área escavada pelos poços-testes em metro 
quadrado (desconsidera volume m³); AAP: Área total da Área-Piloto (em m²); Apr PT: Aproveitamento das intervenções em área dos PTs sobre a área total da Área-Piloto 
(em porcentagem); QE UEs:  Quantidade escavada de unidades de escavação (1,0 x 1,0 x Zm); AE UEs: Área escavada pelas unidades de escavação em metro quadrado 
(desconsidera volume m³); Apr UE: Aproveitamento das intervenções em área das UEs sobre a área total da Área-Piloto (em porcentagem); TAE/AP (PT+UE): Total de 
Área escavada por Área-Piloto, considerando a soma das áreas dos PTs e das UEs. 
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Esta apresentação sucinta da perspectiva vertical adotadas nas APs é importante para 

fundamentar o uso das mesmas e diferenciá-las daquelas propostas por Araújo (2001). 

Mantemos a definição do mesmo autor e a especificamos de acordo com as 

necessidades imediatas do estudo: consideramos Área-Piloto uma porção discreta da 

paisagem que congrega componentes ambientais e arqueológicos, e onde a coleta de 

informações será feita sob duas perspectivas: 1) horizontal e; 2) vertical. Na primeira 

perspectiva a relação entre detecção de vestígios arqueológicos e a seleção espaço é 

diretamente proporcional, criando uma densidade arqueológica onde Z deve ser igual 

ao valor da cota de superfície de onde ocorrem. Na segunda perspectiva a relação entre 

detecção de vestígios e a seleção do espaço é inversamente proporcional, criando uma 

densidade arqueológica estratificada de acordo com os horizontes arqueológicos 

correspondentes. Neste caso, Z deve ser igual ou menor que a cota da superfície. Esta 

Dissertação aplica a Área-Piloto de perspectiva vertical. 

 

Neste panorama, as Áreas-Piloto foram selecionadas de acordo com características 

topo-ambientais que os diferenciam dentro de uma mesma região, no caso, dentro do 

cenário do alto curso do rio das Almas nos vales intermontanos da Serra dos Agudos 

Grandes, integrante da Serra de Paranapiacaba, procurando identificar os inter-

relacionamentos possíveis e existentes entre os assentamentos nas micro-bacias 

estudadas. Desse modo, o estudo sistemático nas Áreas-Piloto pode fornecer alguns 

elementos para a compreensão das dinâmicas de povoamento e apropriação da 

paisagem nas terras altas subtropicais do sul de São Paulo (Araújo 2001). 

 

 

6.2 Conceito de sítio arqueológico 

 

Nesta dissertação, considera-se sítio arqueológico a concentração de 50 vestígios 

arqueológicos em superfície ou em profundidade distribuídos em um espaçamento não 

superior a 10m entre si em superfície e indeterminado em profundidade nos sedimentos 

do Quartenário e do final do Pleistoceno. Um sítio arqueológico pode apresentar de um 

a X horizontes de ocupação (desde que X >1). Ao contrário de Araújo (2001: 129-

130), não consideramos o artefato como unidade mínima de observação em termos 

arqueológicos (embora possamos considerá-lo como uma das unidades mínimas de 

análise dentro do sítio arqueológico) e, por este motivo, desconsideramos o uso de 
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áreas de ocorrência arqueológica visto ser um conceito pouco preciso, além de raras na 

área de pesquisa. Consideramos que o tratamento de dados centrados apenas na 

localização de artefatos sem estar inserido em sua cadeia operatória de um 

assentamento é infrutíferos per se, caso não tenhamos em mente os modelos de 

ocupação mais plausíveis de explicar sua distribuição espacial. 

 

Concentrações de vestígios (superiores em 5 peças cada) em um raio de 20m do limite 

da área de concentração maior de vestígios de um sítio foi incorporada como área de 

atividade específica periférica ao core loci, embora não tenhamos acrescido em área do 

sítio o vazio entre as duas concentrações por um motivo simples: 1) cremos estar 

coligindo dados para discutir a organização dos assentamentos desses grupos 

caçadores-coletores e uma extensão sobre as áreas vazias sem uma compreensão 

detalhada das áreas com sinais de atividade podem mascarar dados relativos à 

organização interna dos assentamentos, além das inter-relações entre assentamentos de 

um mesmo horizonte. Como veremos no final deste capítulo, essa é uma questão que 

necessita de um grande banco de dados para ser tratada. 

 

Os sítios, via de regra, estão em subsuperfície e a maioria não apresentava vestígios 

sequer de estilhas em superfície ou nos primeiros 10 cm, situação distinta do vale do 

Médio Ribeira (ver De Blasis, 1988, capítulos V e VI). Apenas após os 15 cm surgem 

vestígios líticos lascados e, apenas até os primeiros 8 cm, surgem escassos vestígios 

cerâmicos associados à Tradição Itararé (exceção o sítio Cristal 5, um sítio desta 

tradição, não analisado neste mestrado na Área-Piloto Cristal, não abordada neste 

mestrado).  
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6.3 Procedimentos de campo 

 

A área pesquisada está situada nos contrafortes ocidentais da Serra de Paranapiacaba, com 

acentuados dobramentos e fundos de vale estreitos. A área constitui uma extensa região de 

cabeceiras de afluentes das bacias do Paranapanema e do Ribeira de Iguape, onde estão 

localizadas as nascentes dos rios Almas, Paranapanema e do Pilões. Foram selecionados 

vales que permitissem conhecer, numa perspectiva mais abrangente, os padrões e tipos de 

sítios em vales comunicantes entre si, todos inclusos no alto curso do rio Almas. A área de 

estudo foi dividida em 25 áreas-piloto abordando 90% do território municipal de Ribeirão 

Grande englobando todos o afluentes do alto Almas. Dentre estas 25 Áreas-Piloto, apenas 

9 foram selecionadas e abordadas nesta Dissertação, as quais são: 

 

1) Área-Piloto Barro Branco, incluindo os córregos do Embramado e da Onça, 

afluentes da margem direita do alto curso do rio Almas, com área de 1km². Seus 

vértices são 22J 769000/7323000, 768000/7323000, 769000/7322000 e 

768000/7322000. 

 

2) Área-Piloto Leiteria; microbacia do córrego Cristal, afluente de córrego sem 

nome, que deságua a margem esquerda do rio Almas (área de 1km²). Seus vértices são 

766000/7327000, 765000/7327000, 766000/7326000 e 765000/7326000. 

 

3) Área-Piloto Limeira, micro-bacias dos córregos do Chapéu e Afluente Sul (área 

de 1 km²) (132). Seus vértices são 772000/7325000, 773000/7325000, 772000/7324000 

e 773000/7324000. 

 

4)  Área-Piloto Cachoeira, alto curso do rio das Almas entre as áreas de transição do 

Barro Branco para a Freguesia-Velha na margem esquerda, terminando junto ao córrego 

do Anacleto, afluente da mesma margem do rio das Almas (área de 1km²)(133). Seus 

vértices são 768000/7325000, 769000/7325000, 768000/7324000 e 769000/7324000. 

                                                 
(132) Na qualificação foi apresentada uma área de 1,5km², pois incluía a cava da Mina de Calcário. 
Optamos por desconsiderá-la, já que não havia como operacionalizar qualquer investigação 
arqueológica na cava. 
(133) Na qualificação esta AP constava com 1,5km². Incluía uma pequena porção da margem direita 
do rio das Almas que, embora prospectada, não sofreu qualquer intervenção em sub-superfície, 
contando apenas com o mapeamento de uma antiga estrada associada ao antigo peabiru que se 
ramifica no Barro Branco em direção à Freguesia-Velha.  
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5) Área-Piloto Barreiro, à margem esquerda do córrego Barreiro em direção ao 

interflúvio do córrego do Sítio Barreiro, afluentes da margem esquerda do rio das 

Almas. Seus vértices são 769000/7328000, 7328000/770000, 769000/7327000 e 

770000/7327000. Tem 1 km². 

 

6) Área-Piloto Boituva, córrego Boituva e afluente da margem esquerda do córrego 

do Cheirol, ambos afluentes da margem esquerda do alto curso do rio das Conchas. Está 

na fronteira com a APA Serra do Mar a leste. Seus vértices são 774000/7324000, 

773000/7324000, 774000/7323000 e 773000/7323000. Tem 1 km². 

 

7) Área-Piloto Ouro Fino, alto curso do córrego Embramado, denominado 

localmente como Três Águas, afluente da margem direita do alto curso do rio das 

Almas. Seus vértices são 768666/7321512, 769666/7321512, 768666/7320512 e 

769666/7320512. 

 

8) Área-Piloto Lagoa de Cima, cabeceira de córrego que deságua na margem 

esquerda do rio das Conchas, o maior afluente da margem direita do alto curso do rio 

das Almas. Tem 1km². Seus vértices são 769772/7330658, 770772/7330658, 

769772/7329658 e 770772/7329658. 

 

9) Área-Piloto Intermontes, que abarca o médio curso do córrego Carioca, 

contribuinte da margem esquerda do alto curso do rio das Almas. Tem 7km². Seus 

vértices são 759989/7320000, 763489/7320000, 739989/7318000 e 763489/731800. 
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6.3.1 Prospecções nas APs 

 

Como demonstrado anteriormente, distintos procedimentos foram adotados nas APs. A 

prospecção foi sistemática e intensiva em 4 APs: 1) Limeira; 2) Leiteria; 3) Barro 

Branco e 4) Cachoeira. Nessas áreas foram realizados alinhamentos paralelos distantes 

entre si de 20 em 20 metros, com realização de poço-teste neste mesmo espaçamento. 

As dimensões médias dos PTs foram de 0,4 x 0,4 x 0,8m de profundidade. 

Identificados os sítios arqueológicos, as técnicas foram alteradas, implantando-se o 

grid e locação de quadriculamento do sítio. Este tática de cobertura por alinhamentos 

paralelos com distribuição de poços-testes de forma regular permitiu detectar o padrão 

de distribuição dos vestígios em fundos de vale e patamares de vertentes em superfície 

e subsuperfície e garantiram a detecção de mais de 90% dos sítios, todos situados em 

subsuperfície (de 25 a 85cm de profundidade no Barro Branco em patamares de alta 

vertente e em fundos de vale).  

 

A prospecção foi assistemática e intensiva em 3 APs: 5) Intermontes; 6) Lagoa de 

Cima e 7) Ouro Fino. Nas duas primeiras APs detectamos os sítios com análises de 

mapas de 1:10.000 da região; pré-selecionávamos os pontos em GPS e os 

confirmávamos em terreno. Nossa taxa de acerto foi total, de 100%, calcado na 

experiência nas quatro primeiras APs. Isto indicava que outros agrupamentos existiram 

no entorno de médio alcance do Barro Branco (5-7 km) (134). Fizemos duas 

intervenções na AP Lagoa de Cima e nenhuma na AP Intermontes. Detectamos os 

sítios em superfície ou em cortes de estradas e barrancos e, extrapolando os 

compartimentos topo-ambientais pré-selecionados, fizemos caminhamentos em toda a 

AP. Em dois dias detectamos 11 sítios arqueológicos, uma prova da feliz associação 

que o padrão do Barro Branco se estendia ao norte, ainda nos terrenos acidentados 

mais distantes dos primeiros dobramentos setentrionais da Serra de Paranapiacaba. No 

caso da AP Intermontes, destinada a se transformar em uma Reserva Arqueológica sob 

coordenação da arqueóloga LD Dra. Érika Robrahn-González, nenhum tipo de 

intervenção foi realizada em uma área desta natureza. Realizamos 4 observações 

(março de 2003; janeiro de 2004;  maio de 2005 e julho de 2005) após alguns dias de 

                                                 
(134) Notamos que temos dados suficientes para delimitar a área de baixo alcance em 2h de 
caminhada e para parte da área de médio alcance, até 6h de caminhada, tendo explorado apenas 
alguns caminhos até 4h30 de caminhada do Barro Branco em direção a outras APs.  



 181

chuvas e a última delas em período já seco. Os sítios detectados foram encontrados 

nessas condições de erosão superficial e lateral do terreno (135). Na AP Ouro Fino, 

contígua à AP Barro Branco, não utilizamos mapas, mas apenas o conhecimento dos 

locais potenciais para existência de sítios arqueológicos no padrão Barro Branco. 

Realizamos alguns PTs nas áreas potenciais e aí detectamos os sítios arqueológicos. 

Igualmente obtivemos êxito total e passamos a abordar algumas vertentes mais 

íngremes com o objetivo de detectar material carreado nos setores dominados pelas 

pastagens.  

 

As prospecções foram assistemáticas e extensivas nas APs Barreiro e no Boituva. 

Foram as APs, dentre as selecionadas, as menos abordadas. Não foi realizada nenhuma 

intervenção em subsuperfície. Os sítios foram detectados em topos amplos da faixa de 

filitos e micaxistos, como na AP Barreiro ou em fundos de vale e patamares de baixa 

vertente, como no Boituva. Consistiu em apenas 1 dia de trabalho cada e procuramos 

detectar os sítios em fundo de vale e nos topos. Estas duas áreas já haviam sido 

visitada pela arqueóloga Érika Robrahn-González em novembro de 2002 e todos os 

sítios detectados os foram por ela. 

 

Algumas outras APs, embora não inclusas, foram abordadas de forma pontual. É o 

caso das APs Maciel, Sítio Velho, Anacletos-Vilico, Assentamento, Campos de 

Guapiara, Bela Vista e muitas outras que passamos em uma lista a seguir. Não 

terminamos a etapa de delimitação dessas APs por julgarmos que é necessário mais 

trabalho de campo e, com os resultados obtidos por esse mestrado, julgamos que elas 

serão alvo de estudos mais detalhados, como a AP Cheirol e a AP Sítio Velho que 

julgamos serem importantíssimas na área de estudo. As APs que coincidiam com a 

delimitação de áreas protegidas legalmente, tais como a APA Serra do Mar, o PE 

Intervales ou a EE Xitué não foram abordadas devido ao caráter legislativo que protege 

tais áreas e por julgarmos que aí estarão os sítios menos impactados e que devem ser 

preservados para estudos nas próximas gerações. A AP Sítio Velho é particularmente 

                                                 
(135) Dois monitores, caseiros da Fazenda Intermontes, Sr. José Paraná Bueno e seu filho Edson 
Paraná Bueno, de origem guarani, distribuíram estacas na Fazenda onde novos artefatos eram 
encontrados e os deixavam in loco sob minha recomendação. Algumas das pontas projéteis eram 
guardadas na sede da Fazenda, mas uma estaca com um número associado a referenciava para que 
tomássemos suas coordenadas em visitas à Fazenda (foram mais de 15 visitas, incluindo as 4 
observações pós-chuva).  
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alvo de nossas pesquisas aqui, mas apenas 1 de seus sítios, o Sítio Velho 1, sítio de 

extração de matérias-primas, que trataremos mais adiante. 

 

As amostragens coletadas durante as prospecções foram incorporadas aos sítios 

identificados, junto ao nível da unidade escavada mais próxima (geralmente estilhas de 

sílex, calcário silicificado e quartzo leitoso) e as que provaram estar de facto dispersas, 

apontadas como indicadores arqueológicos, associados, em sua maioria, a reavivagem 

de artefatos raspadores e pontas projéteis em pequenos topos e divisores de água do 

Ouro Fino, assim como em havendo selas entre sítios, como ocorre entre os sítios 

Barro Branco 11 e 14, há sempre pequenas manchas de vestígios. 

 

Abaixo apresentamos a Tabela 6.8 com os resultados das prospecções nas APs. Sítios 

detectados foram das APs, quando relacionados ao contexto de um agrupamento era 

reportado a ele com o mesmo nome da AP. 
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Tabela 6.8. Resultados das prospecções arqueológicas nas APs abordadas e extra-APs  
(apenas os sítios líticos associados aos horizontes 2 e 3 caçador-coletor) (136) 

Spd: sem possibilidade de dimensionamento/ nd: não-dimensionado por estação total. 
As coordenadas UTM UPS são apresentadas na descrição dos sítios. 

 

Área-Piloto Sítio Horizontes 
caçador-coletor Área (m²) Total vestígios 

coletados 

Ordem de grandeza no 
sistema 
(sketch) 

Br Br1 2 951 374 3 

Br Br2 3 Spd 7 4 

Br Br3 2 Spd 424 3 

Br Br4 2 e 3 2110 1296 2 

Br Br8 1 Spd 20 4 

Br Br9 2 480 881 2 

Br Br10 2 e 3 1250 352 3 

Br Br11 2 e 3 nd 2570 2 

Br Br14 1, 2 e 3 941 12.665 1 

Br Br15 2 e 3 498 871 2 

Br Br16 3 102 129 3 

Br Br17 2 nd 12 - 

Br Br18 2 215 2 - 

Br Br19 2 nd 1154 3 

Br Br20 2 nd 559 2 

Br Br21 2 nd 28 - 

Br Br22 2 nd 33 - 

Br Br23 2 nd 30 - 

Li Li 1 2 nd 123 3 

Li Li2 2 nd 32 3 

Le Le1 3 1906 552 2 

Le Le2 3 2214 2582 1 

Le Le3 n/d nd 0 - 

Le Le4 n/d nd 83 4 

Le Le6 3 nd 1 - 

Le Le8 3 nd 3 - 

Le Le9 3 nd 9 - 

Le Le10 3 nd 13 - 

                                                 
(136) Para uma lista completa ver Robrahn-González (2006:72-73) e Robrahn-González et alii 
(2005: 56-58)  
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Le Le11 3 nd 0 - 

Le An2 n/d nd 13 - 

Le An4 2 nd 13 - 

SV SV1 2 e 3 nd 139 5 

SV SV3 2 e 3 nd 5 2 

Br Ca-Ba1 n/d nd 4 - 

Of Of1 2 e 3 nd 10 - 

Of Of2 2 e 3 nd 12 - 

Of Of3 2 e 3 nd 13 - 

Of Of4 2 e 3 nd 14 - 

Of Of5 2 e 3 nd 12 - 

Of Of6 2 nd 1 - 

Im Im10 2 nd 1 - 

Im Im14 2 nd 1 - 

Im Im17  nd 1 - 

LC LC3 3 nd 50 1 

LC LC4 2 e 3 nd 50 2 

LC LC5 2 e 3 nd 2 2 

LC LC7 3 nd 2 2 

LC LC8 3 nd 24 2 

LC LC9 3 nd 12 2 

 La1 2 e 3 nd 1 - 

Bo Bo1 3 nd 0 - 

Bo Bo2 3 nd 0 - 

Bo Bo3 3 nd 0 - 

Bo Bo4 3 nd 0 - 

Ba Ba3 2 nd 0 - 

Ba Ba4 2 nd 0 - 

Le Cr1 3 nd 3 2 

Total 57 - 25.188 - 
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6.3.2 Denominação e distribuição 

 

Os sítios foram denominados segundo a AP onde estavam inseridos ou, também, se 

circunjacentes a ela. As siglas adotadas para a AP são duas letras, geralmente a primeira 

maiúscula e a segunda minúscula. No caso de coincidirem com a nomenclatura do 

médio Ribeira ou alto Taquari era mudadas para não se sobreporem em estudos 

comparativos. Por este motivo optou-se por Br para Barro Branco e não BB, que 

coincidiria com os sítios do Bairro Betari estudados por De Blasis (1988, 1996) (137). As 

siglas selecionadas seguem abaixo, na tabela 6.9 (138). As peças arqueológicas adotaram 

essa sigla adicionando-se o número de seqüência de ordem de detecção do sítio e o 

cadastro individual no inventário de coleções arqueológicas. 

 

Área-Piloto Sigla 

Barro Branco Br 

Leiteria Le 

Limeira Li 

Cachoeira Ca 

Ouro Fino Of 

Lagoa e Cima LC 

Intermontes Im 

Barreiro Ba 

Boituva Bo 

Sítio Velho SV 

Ferreira dos Matos Fm 

Machados Ma 

Rodrigues Rd 

Roque Beia Rb 

Conchas Co 

Queirós Qu 

Soltinho So 

Jurubatuba Ju 

Mato Dentro Md 

                                                 
(137) Devo esse cuidado às observações realizadas pelo arqueólogo André Penin. 
(138) Constam as siglas de APs não apresentadas nesta Dissertação.  
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Capoeira Alta Cp 

Taquarianos Ta 

Pereiras Pe 

Brandinos Bd 

Tribos Caetano TC 

Celeste Ce 

Cheirol Ch 

Boa Vista BV 

Pêssego Os 

Assentamento As 

Passagem Os 

Paciência Pa 

Campos de Guapiara CG 

Paulo Seco Os 

Intervales Iv 
 

Tabela 6.9. Sigla das APs. Embora tenhamos registros de sítios para 
todas essas APs, apenas as relacionadas às 9 primeiras serão tratadas com 

ênfase maior e apenas dois sítios da AP Sítio Velho integrará nossas 
discussões. 

 

Embora tenhamos catalogado 125 sítios arqueológicos nas 25 APs, incluindo sítios 

líticos de caçadores-coletores, cerâmicos Itararé e históricos, apenas 57 são 

considerados nesta Dissertação, listados nas Tabela 6.8 e 6.9. Estão associados aos 

Horizontes 2 e 3 de ocupação caçadora-coletora. As características de distribuição dos 

mesmos podem ser observadas na Tabela 6.10, seguindo as orientações de De Blasis 

(1988) e Araújo (2001). 
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Tabela 6.10. Distribuição dos sítios arqueológicos nos compartimentos topo-ambientais 
(seguindo o modelo proposto por De Blasis, 1988, Araújo, 2001 e Dillehay, 2006) 

Spd: sem possibilidade de simensionamento/nd: não-dimensionado.  
As coordenadas UTM UPS são apresentadas na descrição dos sítios. 

 

Área-Piloto Sítio Horizontes 
caçador-coletor Área (m²) Cota 

(m.anm) Compartimento Orientação da 
vertente 

Br Br1 2 951 825 Mound em 
fundo de vale SE 

Br Br2 3 Spd 810 Piso do vale E 

Br Br3 2 Spd 715 Patamar de 
média vertente W 

Br Br4 2 e 3 2110 745 Patamar de 
média vertente W 

Br Br8 1 Spd 710 Várzea N 

Br Br9 2 480 710 Patamar de 
baixa vertente N 

Br Br10 2 e 3 1250 725 Patamar de 
baixa vertente E 

Br Br11 2 e 3 nd 735 Patamar de 
baixa vertente E 

Br Br14 1, 2 e 3 941 730 Patamar de 
baixa vertente E 

Br Br15 2 e 3 498 750 Patamar de 
baixa vertente N 

Br Br16 3 102 760 Topo de morro C 
Br Br17 2 nd 740 Topo de morro C 
Br Br18 2 215 770 Topo de morro C 

Br Br19 2 nd 765 Patamar de 
média vertente N 

Br Br20 2 nd 795 Patamar de alta 
vertente N 

Br Br21 2 nd 805 Patamar de alta 
vertente N 

Br Br22 2 nd 750 Baixa vertente N 

Br Br23 2 nd 750 Patamar de 
baixa vertente W 

Li Li 1 2 nd 710 Patamar de 
baixa vertente E 

Li Li2 2 nd 710 Patamar de 
baixa vertente E 

Le Le1 3 1906 860 Média vertente N 
Le Le2 3 2214 860 Topo de colina NW 

Le Le3 n/d nd Spd Patamar de 
média vertente W 

Le Le4 n/d nd Spd Média vertente W 
Le Le6 3 nd 780 Topo de morro C 
Le Le8 3 nd 750 Topo de morro C 

Le Le9 3 nd 750 Patamar de alta 
vertente SW 

Le Le10 3 nd 740 Patamar de 
média vertente SW 
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Le Le11 3 nd 760 Topo de morro E 
Le An2 n/d nd 720 Baixa vertente SE 
Le An4 2 nd 725 Topo de morrote W 

SV SV1 2 e 3 nd 720 Sopé de 
montanha NE 

SV SV3 2 e 3 nd 720 Patamar de 
baixa vertente NE 

Br Ca-
Ba1 n/d nd 705 Várzea S 

Of Of1 2 e 3 nd 890 Topo de morro N 
Of Of2 2 e 3 nd 870 Topo de morrote SE 
Of Of3 2 e 3 nd 740 Média vertente W 

Of Of4 2 e 3 nd 770 Patamar de 
Média vertente SE 

Of Of5 2 e 3 nd 880 Topo de morro C 

Of Of6 2 nd 800 Patamar de 
baixa vertente NW 

Im Im10 2 nd 886 Topo de morro C 
Im Im14 2 nd 920 Topo de morro C 
Im Im17  nd 880 Topo de morro C 
LC LC3 3 nd 720 Topo de morro E 
LC LC4 2 e 3 nd 725 Topo de morro E 
LC LC5 2 e 3 nd 720 Topo de morro N 
LC LC7 3 nd 720 Topo de morro N 
LC LC8 3 nd 740 Topo de morro N 
LC LC9 3 nd 740 Topo de morro N 

 La1 2 e 3 nd 700 Várzea do 
Almas N 

Bo Bo1 3 nd 770 Fundo de vale E 
Bo Bo2 3 nd 920 Fundo de vale W 

Bo Bo3 3 nd 920 Patamar de 
baixa vertente W 

Bo Bo4 3 nd 810 Patamar de 
baixa vertente N 

Ba Ba3 2 nd 750 Topo de morro N 
Ba Ba4 2 nd 750 Topo de morro N 

Le Cr1 3 nd 745 Patamar de 
baixa vertente N 

Total       
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Orientação das vertentes em que  
os sítios arqueológicos dos horizontes 2 e 3 

estão implantados 

Horizonte 2 Horizonte 3 

Vertente (139) Número de sítios (%) Vertente (140) Número de sítios (%) 

S/R (141) 14 20,2 - - - 

C   7 10,1 C   7 12,7 

E 10 14,4 E 10 18,2 

N 16 23,1 N 16 29,1 

NE   2 2,8 NE   2 3,6 

NW   1 1,4 NW   1 1,8 

S   2 2,8 S   2 3,6 

SE   2 2,8 SE   2 3,6 

SW   2 2,8 SW   2 3,6 

W 13 18,8 W 13 23,6 

Total 69 99,2 Total 55 99,8 
 

Tabela 6.11. Orientação das vertentes em que os sítios arqueológicos  
dos horizontes 2 e 3 estão implantados 

 

A Tabela 6.11 revela a orientação das vertentes onde estão implantados os sítios 

arqueológicos dos horizontes 2 e 3. Como podemos observar, a maioria dos sítios está 

implantada nos setores Norte, Leste, Oeste e no Centro de topos planos (somando-se em 

mais de 89%), enquanto o setor sul é local de implantação de 11% dos sítios. Se 

considerarmos os níveis topo-ambientais e os horizontes aos quais os sítios estão 

associados e revelados na Tabela 6.10, contaremos com importantes informações 

comportamentais que diferenciam os grupos caçadores-coletores dos horizontes 2 e 3. 

Acompanhe a Tabele 6.12 para entender prováveis distinções: 

 

 

 

 

 

                                                 
(139) No Total de sítios abordados nesta Dissertação (57 sítios líticos) + 12 sítios relevantes entre os 
115 detectados.  
(140) Considerando-se apenas os sítios arqueológicos para os quais temos essa informação, em número 
de 55. 
(141) S/R – sem referência. O fato de não haver referencia deve-se sobretudo, à necessidade de se 
executar unidades de escavações maiores para detecção do setor de vertente em que o material 
arqueológico se distribuí.  
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Orientação das vertentes em que  
os sítios arqueológicos dos horizontes 2 e 3 

estão implantados 

Horizonte 2 Horizonte 3 

Vertente Número de sítios (%) Vertente Número de sítios (%) 

C   5 15,2 C   4   11,8 

E   6 18,2 E   8   23,5 

N 10 30,3 N 11   32,4 

NE   3 9,1 NE   2     5,9 

NW   1 3 NW   1     2,9 

S   0 0 S   0  0 

SE   4 12,1 SE   2     5,9 

SW   0 0 SW   2     5,9 

W   4 12,1 W   4   11,8 

Total 33 100 Total 34 100,1 
 

Tabela 6.12. Orientação das vertentes em que os sítios arqueológicos dos  
horizontes 2 e 3 estão implantados 

 

A tabela 6.12 demonstra a orientação das vertentes em que os sítios dos Horizontes 2 e 

3 ocupam, incluindo os sítios multicomponenciais. Há mudanças tênues: os sítios 

instalados na porção central de um topo ou patamar cai suavemente, enquanto sítios 

implantados em faces N e E aumentam no Horizonte 3. O número de sítios implantados 

a SE cai drasticamente e nenhum sítio está implantado na face sul de qualquer vertente 

de morro, serra ou patamar. Tais dados revelam que, como indica Araújo (2001), há 

uma preferência por estabelecer os assentamentos em porções onde atuam mais 

intensamente os eventos orográficos e em contato mais imediato com as massas de ar 

polar que, como indicamos no capítulo 1, tende a precipitar mais intensivamente nas 

faces sul de morros e montanhas da Serra de Paranapiacaba. O deslocamento dos 

assentamentos para N e E pode evidenciar um resposta ao número de assentamentos a 

SE e NE, provável efeito de ação de massas de ar do Atlântico sobre o clima do 

Holoceno Tardio. 
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Quanto à implantação dos sítios nos dois horizontes, podemos notar, pela Tabela 6.13, 

que há uma variação muito tênue na seleção dos compartimentos topo-ambientais onde 

foram assentados os acampamentos desses grupos. Os sítios do Horizonte 2 ocupam 

porções estratégicas entre topo de morros e patamares de baixa vertente, com sítios que 

mantêm contato de visibilidade entre os mesmos. Os sítios deste horizonte associados 

aos fundos de vale não foram detectados nas APs abordadas. No Horizonte 3 há um 

aumento do número de sítios em topo de morro e dos sítios em média vertente, onde a 

área plana não existe, o que sugere, mantida a ocupação dos patamares, à busca de 

outros compartimentos em um momento de adensamento populacional.  

 

Compartimento topo-ambiental em que 
os sítios arqueológicos dos Horizontes 2 e 3 

estão implantados – amostragem para 33 sítios 

Horizonte 2 Horizonte 3 

Compartimento Número de 
sítios (%) Compartimento Número de 

sítios (%) 

Várzea   1 3 Várzea   1 3 

Topo morrote   3 9 Topo morrote   1 3 

Topo morro 10 30,3 Topo morro 13 39,4 

Sopé mont   1 3 Sopé mont   1 3 

Fundo de vale   0 0 Fundo de vale   1 3 
Patamar de media 

vertente   4 12 Patamar de media 
vertente   3 9,1 

Patamar de baixa 
vertente 10 30,3 Patamar de baixa 

vertente   8 24,2 

Patamar de alta 
vertente   2 6 Patamar de alta 

vertente   1 3 

Média vertente   1 3 Média vertente   4 12,1 

Baixa vertente   1 3 Baixa vertente   0 0 

Total 33 99,6 Total 33 99,8 
 

Tabela 6.13. Compartimento topo-ambiental em que os sítios arqueológicos dos horizontes 2 e 3 estão 
implantados – amostragem para 33 sítios . 

 
A amostragem colige dados de sítios da AP Barro Branco, AP Leiteria, AP Limeira e 

AP Sítio Velho (esta última não inclusa integralmente em nossa Dissertação). Em 

termos de transformações de longa duração, não há mudanças significativas: a 

organização no uso do espaço se mantém e extrapola apenas em um momento de 

patente adensamento populacional ou circunscrição territorial, com aumento do tempo 

de permanência nos sítios, correspondendo ao adensamento de vestígios arqueológicos 



 192

no Horizonte 3. Há uma tendência de uso dos patamares de alta vertente durante o 

Horizonte 2, mas esta informação restringe-se ao Barro Branco.  

 

Chamamos a atenção para a ausência de sítios em fundo de vale durante o Horizonte 2. 

Ela pode refletir informações elencadas e apontadas no capítulo 2 desta Dissertação. 

Com as florestas de mata-galeria concentradas nos fundos de vale durante o Holoceno 

Médio, os assentamentos orbitaram em sítios-centrais em patamares de baixa-vertente 

durante o Horizonte 2 (AP Barro Branco) e em sítios-centrais em topo de morros no 

Horizonte 3, como ocorre na AP Leiteria, embora esta última tendência já existisse no 

horizonte anterior. 
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6.4 Abordagem dos sítios arqueológicos: a implantação do grid e a terminologia 
técnica utilizada. 
 

Os procedimentos de pesquisas adotados para as pesquisas e escavações dos sítios 

foram aplicados a todos os sítios escavados. Após identificado o sítio pela malha de 

alinhamentos de poços-testes de 20 em 20 metros nas 4 APs onde esse procedimento foi 

adotado, era delimitada a área do compartimento topográfico onde localizava-se o sítio 

arqueológico. Este era quadriculado em uma malha de 1 x 1 m, cada quadrante 

denominado como unidade com 1m², estabelecendo-se uma trincheira N-S e outra E-W 

partindo de uma unidade central denominada 100N/100W. Queríamos dimensionar o 

sítio com duas trincheiras perpendiculares. 

 

As trincheiras objetivaram a delimitação do sítio e a análise espacial de distribuição dos 

mesmos, apontando para um controle espacial mais preciso do que aquele oferecido 

pela plotagem por georreferenciamento remoto com margem de erro entre 5 e 8 metros. 

Além disso, os sítios estavam quase todos em subsuperfície. O emprego da estação total, 

modelo Nykon DTM-332 com coletor interno, no mapeamento dos sítios e dos vestígios 

aumentou a precisão na coleta dos dados. 

 

As próximas unidades de escavação partiram da unidade 100N100W, sendo abertas de 6 

em 6 m, com a possibilidade de redução dessa malha para 3 ou 2 metros, segundo o 

potencial do sítio. A adoção de 100 metros norte e 100 metros oeste aponta para a 

possibilidade de se escavar numa unidade previamente conhecida até os 100 metros 

direção sul ou direção norte da unidade-central, assim como deslocá-la 100 m a leste ou 

100m a oeste. A adoção de uma malha relativamente pequena deve-se ao tamanho dos 

sítios, que nunca ultrapassam os 100 metros de extensão em qualquer um dos sentidos, 

segundo a literatura (De Blasis, 1988). 

 

Foram desenvolvidas as seguintes terminologias para abordagem dos sítios 

arqueológicos. A saber: 

 

Sondagem: dimensões de 0,5m x 0,5m x profundidade indeterminada. 

Utilizada em áreas potenciais para verificação de presença de vestígios 

arqueológicos em profundidade. Escavada por níveis artificiais de 10 cm, 
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coleta total por nível foi realizada. Serviu apenas para determinar o 

potencial arqueológico dos compartimentos topográficos prospectados. 

Plotadas georreferencialmente, em caso positivo da presença de vestígios 

arqueológicos, o grid era implantado com auxílio de estação total para início 

de escavações do sítio. 

 

Unidade: dimensões de 1,0 m x 1,0 m x profundidade indeterminada. 

Utilizada apenas na área do sítio arqueológico escavado. Sua localização 

determinada no espaço se dá por X negativo e por Y positivo. Assim se uma 

unidade denomina-se 106N88W, a mesma situa-se a 6 metros norte de 100N 

e a 12 metros leste de 100W, a unidade central e referencial para todo o 

grid. Escavada em níveis artificiais de 10cm, detectando estrutura poderia 

estender-se a abrir para outras unidades e decapá-las de acordo com a 

situação na estratificação do sítio. A unidade é a menor área escavável de 

um sítio. 

 

Poço-teste: com dimensões de 0,4 m x 0,4 m x profundidade indeterminada. 

Formavam uma malha de 20 x 20 m. Pode ser adotado apenas como 

transects com distanciamento variável entre os PTs entre 5 e 20m. 

 

Subquadriculamento: apresentando o sítio estruturas intactas, com ótimo 

potencial informativo acerca do comportamento do sítio, uma área entre 

unidades escavadas direcionaram para seleção de um subquadriculamento 

para abertura de ampla superfície, como ocorreu no sítio Barro Branco 14 e 

Leiteria 2. As estruturas foram evidenciadas e decapadas por níveis culturais 

identificados e por níveis artificiais de 10cm em contexto de perturbação da 

estratificação do sítio, caso do Leiteria 2, onde uma plantação de tomate 

tomou sua área por mais de 15 anos. Neste caso, o subquadriculamento teve 

como objetivo mensurar a distribuição dos vestígios no corte vertical e 

tentar remontagens de debitagens na área central do sítio. 
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6.4.1 Levantamento e Microtopografia 

 

Antes da abordagem das áreas, mapas hipsométricos, geomorfológicos, de fisionomia 

vegetal, geológicos, de uso do solo e outros de detalhe das áreas estudadas foram 

estudados e contribuíram definitivamente para a abordagem da área. Em áreas 

aplainadas de fundo de vale, patamares e topos amplos ou restritos de elevações, 

abertura de sondagens eram posicionadas em seu centro para verificação de vestígios 

em profundidade. Essa técnica definiu 95% de eficácia, apontando a ausência de 

vestígios apenas nas cristas divisoras da Serra do Ouro Fino, onde a área plana não 

ultrapassa os 40m² (medida in loco). 

 

Para as vertentes mais inclinadas que sucedem os patamares da crista ao fundo de vale, 

alinhamentos de poços-testes complementaram a prospecção em subsuperfície, 

apontando, contudo, para a quase completa ausência de vestígios nessas porções. 

Ocasionais deslocamentos de vestígios da borda dos sítios ocorrem por ação de chuvas e 

erosão laminar, não havendo, contudo, (exceção das selas entre sítios contíguos do 

Barro Branco 11 e 14), vestígios arqueológicos. 

 

Com o auxílio de GPS guiou-se e plotou-se os alinhamentos de poços-teste percorridos 

e prospectados em profundidade. Quando implantada a malha de prospecção de 20 em 

20m, selecionamos linhas com esse direcionamento. Porém, a orientação desses 

mesmos alinhamentos foi realizado com bússola e trena que garantiram maior precisão à 

aberturas dos poços-testes, uma vez que, estando em área montanhosa e constantemente 

assolada por chuvas e nublada, gerava uma precisão em metros do receptor GPS de 

mais de 14m, não apropriado para uma malha reduzida como aquela aplicada à área. Os 

vestígios associados à etapa de prospecção foram integrados aos sítios aos quais 

pertenciam após a delimitação do mesmo e apenas esparsas ocorrências sobraram pela 

área, boa parte associada às proximidades dos cursos d’água, outra aos assentamentos 

rurais atuais, transportados por moradores que os guardavam quando encontrados nas 

atividades da roça ou nas trilhas. 

 

Os dados coletados georreferenciadamente foram acrescidos a uma base digital já 

existente da DAEE e fornecida pelo departamento de Meio-Ambiente da CCRG. Sobre 

essa base, em CAD, plotou-se a distribuição de vestígios e se acrescentou vetores para 
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minimizar as curvas de níveis e indicar a distribuição das unidades de escavação nos 

sítios. Microtopografia de detalhe foi realizada para todos os sítios escavados e 

perfazem um recorte importante para averiguação da situação de formação dos sítios. 

Essas plantas foram tratadas no software ArcGIS, versão 8.3, da Esri. Por apresentar 

uma versão não tão user friendly, e pela demora nas modelagens, recorremos ao bom e 

velho CAD (versão 14). A integração de informações ambientais em layers contribuirá 

para a compreensão do espaço utilizado pelos caçadores-coletores em diferentes 

períodos, permitindo a reconstrução de contextos sistêmicos prováveis desses grupos 

que habitaram a região (142). 

 

As escavações seguiram o modelo amostral em todos os sítios dentro das Áreas-Piloto, 

com aplicação de métodos de amostragem sistemática por sondagens, trincheiras, coleta 

superficial total e decapagens em áreas potenciais de concentração de vestígios 

arqueológicos.   

 

 

6.4.2 Forma de análise dos resultados 

 

Os padrões de distribuição constituem importante elemento na análise. Através da 

identificação de regularidades na disposição dos vestígios no interior dos sítios (análise 

intra-sítio) ou na disposição dos sítios entre si (análise inter-sítios) é possível evidenciar 

características de territorialidade e de organização e interação sócio-econômicas (Ucko 

1972, Malmberg 1979, Clarke 1968, Tomka 1996, Graham 1996, Billman & Feinman 

1999, Hodder 2002). Deste modo, artefatos, estruturas ou sítios não fazem sentido se 

analisados separadamente, sendo apenas passíveis de compreensão se considerados 

partes integrantes de um sistema sócio-cultural, perpassado por uma estrutura articulada 

e dinâmica, o contexto sistêmico (Rathje & Schiffer 1982, Gamble 2001, David & 

Kramer 2001). 

 

À análise descritiva das coleções, os sítios foram interpretados, também, em escala 

regional, comparando-se o padrão de assentamento particular encontrado no vale do rio 

das Almas com estudos regionais já realizados em regiões adjacentes (Araújo 1995, 

                                                 
(142) Reservamos esses dados para um artigo, pois implicaria numa produção de dados que avança em 
muito os objetivos desta Dissertação. 
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2001; De Blasis 1988,1996; Robrahn 1989; Barreto 1988; Lima 2005). Pretende-se que 

a pesquisa forneça, dessa forma, um viés antropológico inicial dos assentamentos, e que 

contribua na discussão e elaboração de padrões comportamentais da interação cultural 

do homem com a paisagem em foco (Butzer 1982, 1990, Vita-Finzi 1978, Morais 1999, 

Ashmore & Knapp 1999, Araújo 2001; Dillehay 2004). 

 

 

6.4.3 Resultados 

 

De acordo com a metodologia orientada para atender os objetivos estabelecidos no 

capítulo 5 e com os procedimentos de campo adotados, apresentamos a seguir os 

resultados, que servirão para uma discussão mais acuidada nos capítulos subseqüentes. 
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6.5 Sítios identificados 

 

A Tabela 6.10 traz uma apresentação sucinta dos sítios identificados pela presente 

pesquisa. Nela consta o código da Área-Piloto na qual o sítio foi detectado, os códigos 

dos sítios; o código do Horizonte detectado; área; perímetro; área escavada; total de 

vestígios coletados; compartimento topo-ambiental e coordenadas UTM. Foram 

identificados no total 115 sítios arqueológicos, dos quais 57 são citados no texto desta 

dissertação, entre os quais 14 sítios foram escavados sistematicamente.  

 

 

6.5.1 Sítios levantados por Área-Piloto 

 

Apresentamos a seguir os sítios tratados por esta Dissertação, com uma caracterização 

sumária de suas características de implantação e das escavações e intervenções 

realizadas nos mesmos. Trata-se de sítios inclusos nas APs Barro Branco; Leteria; 

Limeira, Cachoeira, Lagoa de Cima, Intermontes, Ouro fino, Barreiro e Boituva. 
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Foto Aérea AP Barro Branco 





 201

6.5.1.1 Área-Piloto Barro Branco 

 

Dos 24 sítios arqueológicos identificados nesta AP (ver figura da AP Barro Branco e 

foto aérea com sua localização), 11 foram escavados sistematicamente. Estes sítios 

foram identificados a partir de trabalhos de prospecção de varredura sistemática 

intensiva de subsuperfície, esta última realizada através da aplicação de uma malha de 

alinhamento de poços-testes distantes de 20 em 20m, atingindo o rególito ou 

profundidades de até 250 cm. Nos sítios identificados com presença de material 

arqueológico aflorando, coleta total de superfície com auxílio de estação total Nykon 

DTM-332 foi realizada. Em sítios com vestígios em subsuperfície, unidades de 

escavação dispostas em transects e, ocasionalmente, áreas de decapagem com adoção 

de microtopografia foram abordadas. 

 

 

6.5.1.1.1 Sitio Barro Branco 1 

22 J 768420 7322684 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Está implantando em 

topo de suave morrote de fundo de vale, contornado pela margem esquerda pelo córrego 

do Embramado, afluente da margem direita do alto curso do rio das Almas. Os vestígios 

situam-se desde a superfície até os 40 cm de profundidade. Aos 40 cm uma camada de 

blocos (de quarztito, quartzo e filitos) prolonga-se em profundidade superior a 1,5m. 

Indicadores da passagem de grupos ceramistas na área foram identificados em 

superfície e em profundidade não superior a 7 cm (todos associados à Tradição Itararé). 

Sua área é de 951m². 

 

Estudos detalhados de dispersão de vestígios em profundidade foram realizados através 

da abertura de 18 unidades de escavação com 1m2, alcançando profundidade variada 

segundo a geomorfologia local, neossolo litólico. As unidades apontam para uma área 

central onde os vestígios estariam inicialmente concentrados, no topo do suave patamar 

de fundo de vale em direção ao córrego do Embramado, que o cinge de sul a leste. 

Pequena parte do sitio foi impactada por construção de estrada e aterro nas baixas 

vertentes, assim como corte em barrancos para construção de casa. Na porção 

meridional do sítio, principalmente a sudeste, há afloramentos de quartzo leitoso de 
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granulação variada, incluindo aquela mais fina, utilizada preferencialmente na produção 

de pontas projéteis por grupos caçadores-coletores que habitaram a região. Lascas de 

descorticamento de pequenos blocos captados no local de implantação do próprio sítio 

sobre um afloramento de quartzo associado ao embasamento de filito, perfazem 

significativa parte da coleção desse sítio.  
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Associadas ao processo de acabamento de artefatos pontas-projéteis de quartzo leitoso 

de granulação fina, o percutor utilizado foi o de tipo macio, provável madeira ou chifre, 

pois as pequenas pontas projéteis encontradas pelos moradores no local do sítio, com 2 

a 4 cm de comprimento, apresentam sinais de retiradas por pressão. Parte dos vestígios 

de sílex constitui-se como artefatos raspadores, não ocorrendo nenhuma ponta projétil 

em sílex. Um raspador circular de pequenas dimensões sobre lasca de sílex marrom, 

com sinais de preparo por queima homogênea foi encontrado em profundidade e 

apontam para uma associação comum em alguns sítios do vale do Barro Branco, onde 

ocorrem em conjunto com pontas projéteis, pequenos raspadores plano-convexos sobre 

lâminas pouco espessas ou mesmo sobre lascas maiores. Os vestígios ocorrem até à 

profundidade de 50 cm, com menor freqüência nesta profundidade, base do sítio. Os 

vestígios concentram-se entre a superfície e os primeiros 30 cm, onde já ocorrem blocos 

maiores de filito e quartzo associados. O Mapa 6.5 mostra o sítio e as intervenções no 

mesmo. 
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6.5.1.1.2 Sitio Barro Branco 2 

22 J 768281 7322814 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte 3. Está implantando em fundo de vale, 

próximo a uma área inundável de provável paleolago. Poucos vestígios foram 

encontrados nesse sítio. O principal motivo para tal é a construção de casas de núcleo 

familiar sobre esse fundo de vale e a constante remoção de terras do local, uma argila 

branca utilizada na construção das casas de barro branco (daí a denominação do bairro 

rural ser Barro Branco). Em comparação com testemunhos do antigo patamar onde 

estão instaladas as casas, o sítio perdeu entre 20 e 40 cm de seu solo original, camada a 

qual estava associado o material arqueológico, transportado ao córrego e ao rio das 

Almas por erosão laminar e lateral. Relatos dos moradores apontam para a presença 

constante de pedras de fogo e pontas de flecha no local. Não houve possibilidade, 

contudo, devido às benfeitorias no local, determinar com exatidão a área do sítio. 

 

Estudos detalhados de dispersão de vestígios em superfície com auxílio de mapeamento 

com GPS e estação total, assim como a abertura de 8 unidades de escavação com 1m2 e 

profundidade variada, apontam para uma área de dispersão reduzida, de 30 x 40m, 

aproximadamente. Possivelmente este sítio era menor, já que a medida da dispersão 

considerou vestígios transportados por ação pluvial. A coleção desse sítio conta com 

lascas e pontas projéteis doadas, todas de matéria-prima quartzo leitoso ou calcário 

silicificado. Pontas projéteis e lascas de quartzo perfazem a maior parte da coleção. Os 

vestígios foram encontrados em superfície e, em alguns poucos casos, em profundidade 

não superior a 15 cm. 

 

A área do atual sítio, coincidindo com uma área de moradia em fundo e vale, está assentada 

sobre uma mina de argila branca, o barro branco, que dá nome à comunidade. Unidades de 

escavação realizadas na área apontaram para a não existência de vestígios em profundidade 

e pela existência de um ambiente estável durante longo período de tempo, com circulação 

constante de água, uma provável pequena lagoa ao lado do córrego do Embramado, 

soterrada pelo colúvio, já lavado, em algum momento no passado. Alguns vestígios, ainda, 

podem ter se deslocados do cimo do sítio Barro Branco 16 nos períodos mais recentes, em 

pequenas quantidades, após o desmatamento da área. 
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6.5.1.1.3 Barro Branco 3 

22 J 768421 7322479 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando sobre 

patamar de média vertente de serra de acentuada declividade, à margem esquerda do 

médio curso do córrego da Onça, afluente da margem direita do alto curso do rio das 

Almas. Apesar do local ter sido impactado pela construção de casa há alguns anos, 

muitos vestígios foram ali encontrados. Todos se concentram na porção restrita de onde 

a casa foi erguida e duas adjacências, como apontaram os perfis estratigráficos 

realizados nas unidades de escavação. Estudos detalhados de dispersão de vestígios em 

superfície com auxílio de mapeamento dos mesmos com GPS e estação total, assim 

como a abertura de unidades de escavação com 1m2, apontam para uma área de 

dispersão reduzida. 

 

A coleção desse sítio conta com lascas, raspadores e pontas projéteis em sua maioria 

de matéria-prima sílex, ocorrendo o quartzo leitoso e calcário silicificado (calcário 

silicificado). Presença de vestígios pontas projéteis de sílex e quartzo, além de 

raspadores planos sobre lâmina com retoques abruptos escamados paralelos 

produzidos pro pressão com percutor mole (madeira ou osso). A maior parte dos 

vestígios é de quartzo leitoso, associados à pequena debitagem na produção de 

artefatos bifaciais, as pontas-projéteis. O quartzo pode ter sido captado no sítio Barro 

Branco 1, onde um padrão semelhante de distribuição de vestígios  por matéria-prima 

e classe assemelham-se. 

 

Com poucas porções preservadas do sítio, apenas uma pequena faixa de 15 cm de 

espessura com a camada arqueológica foi preservada no setor oeste. Aí, percebeu-se que 

a configuração inicial do sítio antes do corte-aterro realizado para construção de casa 

era de que o material já estivesse em subsuperfície, a poucos centímetros de 

profundidade, estendendo-se até os 15-18 cm da superfície original preservada e pela 

reconstrução do patamar, além de haver outras camada mais profunda, situada por volta 

dos 40cm. 
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6.5.1.1.4 Sitio Barro Branco 4 

22 J 768628 7322818 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em 

patamar de média vertente de colina, à direita de uma nascente que, aterrada em uma 

porção por estrada, transformou parte da área em um brejo com taboas. Duas grandes 

manchas de concentração de vestígios, espaçados entre si 30 metros, ocorrem no sítio 

em superfície. Apresenta na primeira área, na porção mais alta da média vertente, um 

grau de conservação maior, com dois horizontes líticos identificados; a segunda área 

esta em porção mais baixa, onde corte e aterro para construção de casa impactou 

sobremaneira o sítio.  

 

O sítio apresenta campos de dispersão de vestígios relativamente isolados, maior 

densidade próxima a uma grota d’água e com menor densidade em média vertente, onde 

uma casa interferiu em parte significativa dessa segunda concentração. O Horizonte 2 

ocorre apenas nas proximidades com a grota d’água, enquanto o Horizonte 3, com 

menor quantidade de vestígios, encontra-se numa área mais extensa, com três ou quatro 

vezes maior que a área utilizada pelo primeiro horizonte  

 

 

6.5.1.1.5 Sitio Barro Branco 8 

22 J 768731 7323195  

 

Sítio lítico caçador-coletor situado junto à margem esquerda do rio das Almas, em 

propriedade de João Rodrigues, próximo à ponte. O sítio encontra-se impactado e destruído 

pela remoção de solo para construção de parte de aterro da ponte que liga Cachoeira-

Barreira ao Barro Branco, e apenas algumas lascas de sílex e quartzo ainda estavam 

preservadas, distribuídas em superfície junto à margem direita do rio das Almas. 

 

Coleta de superfície e em oito unidades de escavação com mais de 2 metros de 

profundidade tentaram identificar a antiga área do sítio, porém, parte do mesmo foi 

aterrada para construção de casa e para desvio de meandro que invadia o terreno do Sr. 

Gumercindo, barra do córrego Embramado, alterando a paleosuperfície do terreno, 

sujeitas às inundações contínuas do Almas. 
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Apenas uma lasca de sílex foi encontrada a 120 cm de profundidade numa dessas oito 

unidades realizadas e pode ter sido transportada pelas águas do rio das Almas até esta 

margem, pois associado a um depósito aluvial. A área principal do sitio está em terreno 

do Sr João Rodrigues, no qual pouco pode ser trabalhado por desautorização do 

proprietário. Lascas de quartzo e de sílex, a maior parte associada ao processo de 

acabamento de artefatos bifaciais estava concentrada nas proximidades do Rio das 

Almas. Oito unidades de escavação foram realizadas em área contígua com mais de 2m 

de profundidade. Em uma área periférica do sítio, próximo ao rio das Almas, um grande 

seixo de arenito silicificado foi encontrado, exógeno à área, com sinais de lascamento. 

Pode tratar-se de uma reserva de matéria-prima, proveniente do Planalto. 

 

 

6.5.1.1.6 Sitio Barro Branco 9 

22 J 768587 7323278 

 

Sítio lítico localizado em fundo de vale, na margem esquerda do córrego da Onça. Parte 

do sítio foi afetada pela construção de tanques para criação de peixes, açude, monjolo e 

chiqueiro. Apesar disto, apresenta porções preservadas e com estratigrafia pouco 

perturbada, coberta com mata secundária com manchas de capoeira suja, onde outrora 

havia plantio de milho.  

 

A abertura de linhas de sondagem indicou a presença de material arqueológico entre 15 

e 30 cm de profundidade, em solo argiloso pouco oxidado. A área de maior freqüência 

de vestígios e com melhor estratigrafia está a leste do sítio, próximo ao córrego da 

Onça, tendo sido selecionada para decapagem. Este sítio provavelmente guarda relações 

com o sítio Barro Branco 3, situado a menos de 100 metros em patamar de média 

vertente, apresentando indústria com tecno-morfologia e conjuntos artefatuais similares.  

 

Lascas com sinais de preparo por queima, cujos suportes eram blocos e seixos, 

aparecem desde o estágio de debitagem inicial, com grandes lascas de descorticamento 

de núcleo até pequenas lascas de acabamento e reavivamento de bordo de artefatos. 

Consta apenas o Horizonte 2 e as áreas de atividade de lascamento estão todas muito 

próximas do curso d’água do córrego da Onça. Seixos de sílex com sinais de queima 

para preparo de lascamento foram aí encontrados. 
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6.5.1.1.7 Sitio Barro Branco 10 

22 J 768406 7322369 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em 

patamar de fundo de vale, com concentração de vestígios no topo e uma segunda 

concentração em baixa vertente. Os vestígios foram encontrados desde a superfície até 

os 60 cm de profundidade, com maior concentração entre os 15 e os 25 cm, seguida por 

camada entre 50 e 60cm, evidenciando dois horizontes de ocupação. Fragmentos 

cerâmicos foram identificados em superfície e em profundidade não superior a 7 cm, 

próximo à uma nascente situado na área do sítio. 

 

Estudos de dispersão de vestígios em profundidade, com a abertura de unidades de 

escavação com 1m2, apontam para duas áreas onde os vestígios estariam inicialmente 

concentrados: no topo do suave patamar de fundo de vale, próximo a uma nascente; na 

baixa vertente, distante da área de inundação de córrego e do brejo de taboas adjacente. 

Construção de estrada, casa e aterro nas baixas vertentes impactou um pequeno setor do 

sítio, cuja extensão mensurada em campo foi de 70 x 30m, com área adjacente em 

patamar do outro lado da grota de 15 x 30m, aproximadamente. A área do sítio é de 

1250,94m². 

 

A coleção desse sítio conta com lascas e raspadores, em sua maioria de matéria-prima 

calcário silicificado, com presença de quartzo leitoso e hialino. Não foram encontradas 

pontas projéteis. 

Com dois horizontes de ocupação, o sítio está implantado em fundo de vale. Não 

apresenta fragmentos de pontas projéteis, mas algumas lascas de quartzo e sílex 

associadas ao processo de acabamento de artefatos e presença de raspadores, 

principalmente no segundo horizonte caçador-coletor. 
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6.5.1.1.8 Sitio Barro Branco 11 

22J 768129 7322675 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em 

patamar de média vertente, dos morros de filito adjacentes ao rio das Almas. Os 

vestígios se situam desde a superfície até os 40 cm de profundidade, com maior 

concentração entre os 15 e os 25 cm. Material cerâmico foi identificado em 

profundidade não superior a 7 cm. 

 

Estudos detalhados de dispersão de vestígios em profundidade com a abertura unidades 

de escavação com 1m2 apontam para uma concentração de vestígios em pequeno topo 

ao norte, excelente ponto de observação de todo fundo de vale entre o Barro Branco, a 

Cachoeira-Barreira e o rio das Almas em seu talvegue; e uma segunda concentração em 

porção de patamar junto à lomba que divide os sítios Barro Branco 11 e 14. O sítio 

mede aproximadamente 70 x 25m, restringindo-se ao patamar em que está situado.  

 

Vestígios líticos lascados de sílex e quartzo, com presença de pontas projéteis e 

raspadores plano-convexos pequenos. Apresenta extensão espacial maior do que outros 

sítios e está associado ao sítio Barro Branco 14, separados por uma lomba que aponta 

para a continuidade de vestígios entre os dois sítios. Pontas projéteis de quartzo, não 

reavivadas, e de sílex, foram encontradas, assim como uma grande quantidade de lascas 

de acabamento de quartzo e sílex. 
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6.5.1.1.9 Sitio Barro Branco 12 

22 J 768476 732323 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em baixa 

vertente da Serra do Ouro Fino. Os vestígios encontram-se entre 50 e 60 cm de 

profundidade. Estima-se que o sítio tenha área de 400m². A coleção desse sítio conta, 

majoritariamente, com lascas de matéria-prima sílex, sem que artefatos tenham sido 

identificados.  

 

 

6.5.1.1.10 Sitio Barro Branco 14 

22 J 768299 7322661 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em 

patamar de baixa vertente da Serra do Ouro Fino, adjacente ao rio das Almas. Os 

vestígios se situam desde a superfície até os 130 cm de profundidade, com maior 

concentração entre os 20 e os 40 cm. Fragmentos cerâmicos foram identificados em 

superfície e em profundidade não superior a 7 cm. 

 

Estudos detalhados de dispersão de vestígios em profundidade, com a abertura unidades 

de escavação com 1m2 e uma área de decapagem com 30m2, revelaram uma 

concentração de vestígios na porção mais recuada do sitio. Foi identificado nesse sitio 

uma sucessão de estruturas de lascamento e parte considerável das etapas de cadeia 

operatória da produção de pontas projéteis: pré-formas, reavivamentos, produtos 

associados provavelmente ao processo de bricollâge (ensino-aprendizado), além de 

estilos diferentes de pontas associadas a um mesmo nível cultural, sugerindo uma 

diversidade de eventos num mesmo horizonte de ocupação. 

 

A coleção desse sítio conta com lascas, artefatos raspadores circulares e plano-convexos 

de diminutas proporções, além de pontas projéteis, em sua maioria de matéria-prima 

sílex, com presença de quartzo leitoso e hialino. Sementes, assim como coquinhos 

carbonizados, foram coletados em estrutura de combustão. 
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Considerado sítio-base do agrupamento Barro Branco, com sinais claros de atividades 

diversificadas e com características de oficina lítica com quatro momentos de ocupação.  

Nos últimos três momentos utilizado como oficina lítica, com presença de blocos com 

plataforma de lascamento e sinais de bolsão e estruturas de lascamento intactas, onde 

diversos momentos da debitagem foram identificados: da obtenção da lascas-suporte, a 

pré-formas abandonadas, pontas com sinais de reavivamento, em processo de produção 

por artesãos em estágios de aprendizagem, bricollâge, raspadores plano-convexos 

pequenos, bolas picoteadas e lascas de diversos estágios. 

 

 

6.5.1.1.10.1 Apontamentos para uma análise intra-sítio no Barro Branco 14 

Todos os sítios foram escavados inicialmente com dois transects (leste-oeste e norte-

sul) para mensuração de freqüência e distribuição dos vestígios, além de detecção de 

estruturas preservadas, já que todos os sítios encontravam-se soterrados com excelente 

potencial de preservação. Dentre estes, o sítio Barro Branco 14 foi selecionado para 

abertura de ampla superfície, o subquadriculamento 1, que cobriu uma área de 30m² 

atingindo 88 cm de profundidade. 27 unidades escavadas sustentam uma grande 

quantidade de artefatos, estruturas de lascamento e lascas em diversos estágios de 

produção e acabamento, apontando para a existência de uma oficina lítica reutilizada em 

diversos  períodos de tempo. 

 

 

6.5.1.1.10.2 Barro Branco 14: sotoposições de atividades diversificadas 

 

Para os dois horizontes caçador-coletor mais recentes (2 e 3), o sítio Barro Branco 14 

apresentou estruturas de lascamento intactas associadas à produção de artefatos pontas-

projéteis e raspadores plano-convexos de pequenas dimensões.  
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Legenda Círculo: 

 
Chave 1: Lasca e Estilha 

Verde oliva: de sílex 
Verde brilhante: de quartzo 

Verde água: de outra matéria-prima 
 

Chave 2: Fragmento de lasca 
Azul petróleo-escuro: de sílex 

Azul céu: de quartzo 
Turquesa claro: de outra matéria-prima 

 
Chave 3: Núcleo e fragmento de núcleo 

Violeta: de sílex 
Lavanda: de quartzo 

Ameixa escuro: de outra matéria-prima 
 

Chave 4: Detrito 
Laranja: de sílex 

Laranja-claro: de quartzo 
Ouro: de outra matéria-prima 

 
Chave 5: Raspador e lasca retocada 

Marrom: de sílex 
Marrom-claro: de quartzo 

 
Chave 6: Ponta projétil 

Vermelho: de sílex 
Vermelho-escuro: de quartzo 

 
Chave 7: Pré-forma 

Amarelo: de sílex 
Amarelo-claro: de quartzo 

 
Chave8: Percutor 

Rosa: indiscriminado. 
 

Chave 9: Fragmento térmico 
Preto: indiscriminado. 

 
 

Legenda Triângulo 
 

Chave 1: Limite fogueira 
Preto: sem blocos 
Cinza: com blocos 
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Cinza: com blocos 
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Legenda Círculo: 
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O subquadriculamento 1 conta com quatro camadas denominadas culturais, cada qual 

com 3 a 5 decapagens realizadas (ver fotos de 4 a 7). As denominadas camadas 

culturais (143) foram definidas a partir de intervalos de 2 a 6 cm de solo com ausência de 

vestígios e remeteram às seguintes questões:  

 

1. Sazonalidade ocupacional do sítio perceptível através dos intervalos de 

solo estéril implicando em mobilidade ou em abandono de áreas do sítio? 

Esses intervalos são eventos, como indicamos no capítulo 2, de K-cycle. 

 

2. A utilização (e reutilização) do sítio para funções específicas (oficina de 

lascamento), apontaria para uso tradicional do mesmo por state settlers 

(Beaton apud Dillehay 2001) (144);  

 

3. Havia uma economia específica orientava esses grupos? (Dillehay 2001); 

 

4. Dentro da cadeia operatória em que está inscrito, como se comporta a 

organização tecnológica no sítio e se há estilo e variabilidade isocréstica 

(Sackett 1986; Fagundes 2004) como indicadores de diferenças entre as 

camadas encontradas no sítio. 

 

Para a primeira questão, devido à densidade ocupacional e à unidade territorial 

percebida em toda extensão montanhosa de grupos caçadores-coletores e à diversidade 

que a floresta de tipo tropical úmida, como é a Mata Atlântica, pode oferecer a esses 

grupos, caracterizamos os mesmos com tendências para uma economia heterogênea 

durante o Horizonte 3 (Holoceno Tardio), com possibilidades de que já durante o 

Horizonte 2, na interface entre diversas configurações fito-geográficas, tal economia já 

estivesse configurada. Concomitantemente, a questão do sazonal dos vales 

intermontanos da Serra de Paranapiacaba durante o Horizonte 3 (145) foi restrito no uso do 

                                                 
(143) Camada Cultural reporta à organização social tecnológica encontrada estratigraficamente no sítio 
através da observação mascrocópica de campo. Apenas estudos detalhados de remontagem e análise 
em laboratório, já em andamento, poderão distinguir se as cinco camadas repostam a culturas 
diferenciadas ou se comportam variabilidades isocrésticas (Fagundes 2004). 
(144) Dillehay (2001). 
(145) No Planalto, situado a menos de 15 km da área de pesquisa, grupos horticultores dominavam toda 
a região desde 1300 AD (ver De Blasis 2000) e no litoral, grupos Guarani expandiam-se, empurrando 
os grupos Kaingang para as áreas menos férteis do alto Ribeira e alto Paranapanema (De Blasis 1996, 
2000). 



 227

espaço. Abandono de áreas de sítio e a continuidade das atividades de lascamento 

concentrada nas bordas do sítio e nas áreas de melhor visibilidade, além da excelente 

preservação das estruturas de lascamento no sítio Barro Branco 14, indicam para 

abandono de setores do sítio ou de abandono durante alguns períodos deste mesmo sítio, 

reservando interessantes questões de análise intra-sítio.  

 

A segunda questão leva em conta que a formação de um registro arqueológico 

considerável (em 57m² de área escavada, mais de 10 mil peças coletadas 

sistematicamente) reporta-nos a existência de state settlers e não de caçadores-coletores 

exploradores orientados tecnologicamente e que formam incipiente registro 

arqueológico (Beaton apud Dillehay 2001).  

 

Tal hipótese aliada à sotoposição de estruturas de lascamento definidas por áreas de 

debitagem, percutores em diabásio e granito, instrumentos de lascamento bipolar, 

artefatos raspadores, pré-formas de pontas-projéteis em meio aos vestígios de pequena 

debitagem, pontas projéteis produzidas não curadas no entorno da estrutura, além de 

pré-formas projéteis em diversos estágios de produção com vestígios passíveis de 

interpretação de bricollâge (146) (Mauss 1934 apud Levi-Strauss 2004) reforçam a 

hipótese de que se trata de grupos que ocupavam a área com freqüência pronunciada. 

Em nossa opinião, um mesmo grupo cultural ocupou continuamente o sítio, 

implantando, nas regiões para onde se moviam, uma organização social tecnológica e de 

implantação de sítios semelhante, configuração que se estendeu em ambos os 

contrafortes da Serra de Paranapiacaba, desdobrando-se para o vale do Ribeira. 

 

A terceira questão é respondida com a orientação das duas anteriores. Através de 

vestígios vegetais tais como sementes de arekaci queimados e sementes em bolsões 

carbonizados, além da presença de pontas projéteis em fabrico no sítio, apontam para 

uma economia do tipo food-oriented, e não para economias do tipo enviroment-oriented 

ou technology-oriented (Dillehay 2001: 109). Em um meio heterogêneo esses grupos 

seguiram complexos sistemas de alimentação que os transformaram em grupos mais 

permanentes do que nômades e de acentuada demografia populacional, uma vez que 

sítios desses grupos são encontrados em todos os compartimentos analisados de 

                                                 
(146) Pequenas pontas sem sinais de formação de gume abrupto, disformes e pequeníssimas podem 
refletir a cadeia de ensino-apredizagem levantada como Mauss e Levi-Strauss como fato social. 
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patamares de vale, com exceção dos divisores de águas próximo aos quais, contudo, 

supostas estações de caça ou de monitoramento dos fundos de vale foram encontradas 

com significativa quantidade de material. 

 

Para a última questão, as camadas 2 e 3 apontaram semelhanças, com distribuição de 

pontas projéteis acabadas distantes das áreas de lascamento, reportando-nos a um uso 

organizado do espaço  do artesão, onde próximo à área de debitagem, percutores, 

suportes de lascamento e resultantes do processo de lascamento, tanto como pré-formas, 

como fragmentos de lascas e artefatos dispõe-se próximos ao epicentro da área de 

lascamento, enquanto raspadores longitudinais plano-convexos e pontas prontas 

encontram-se mais afastadas.  

 

Analisadas em conjunto, uma variabilidade de matérias-primas e formas, tais como fishtale 

e apedunculadas e morfologias diversas parecem não indicar, tecnologicamente, para 

diferenças de caráter étnico, talvez clânico, concebendo universos crésticos variáveis de 

uma mesma cadeia operatória, ou seja, apontando para variações intra-étnicas que, com 

clareza, inviabiliza o uso de variabilidade estilística como ferramenta adequada para 

interpretação dos vestígios associados à denominada Tradição Umbu. O estudo detalhado 

de remontagens e disposição espacial pode, contudo, apontar para um conjunto de perceptos 

de caráter sistêmico, concedendo elementos para uma arqueologia comportamental desses 

grupos (Kelley 2000; Schiffer 1982; Gamble 2001; Viveiro de Castros 2002). 

 

 
6.5.1.1.10.3 Do intra ao inter-sítios 

 

O uso social de um sítio oficina dentro de um contexto de sítios com horizontes de 

ocupação estratigraficamente semelhantes em um mesmo vale, constitui importante fator 

para, numa análise minuciosa e comparativa, detectar as relações desse sítio com os demais. 

Uma vez detectada a existência desse sítio, um lócus de uso continuado (ver capítulo 4), 

com continuidade de seu uso, podemos apontar para um quadro de economia do tipo food-

oriented, além de relações sociais que implicavam no uso de espaço comum de produção de 

artefatos pontas-projéteis. Para futuros estudos em vales da região da Serra de 

Paranapiacaba, este modelo de uso comum do espaço por comunidades familiares de um 

mesmo vale com sítio oficina de uso comum pode ser detectado, apontando para um 
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modelo de apropriação diferenciada dos diversos compartimentos paisagísticos tais como 

identificados no vale do Ribeira (De Blasis 1996). Este sítio oferece elementos importante 

para a configuração do sistema gravitacional proposto por De Blasis (1988). 

 

 
 

Foto 4. Subquadriculamento 1, no último dia de escavação. Z em A6 igual a 88cm, 
nível estéril 

 

 

 
 

Foto 5: Decapagem no Subquadriculamento 1, com evidenciação de camadas 
culturais alternadas por episódios de K-cycle acima. 
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Foto 6: Implantação do sítio barro Branco 14, um persistant place com presença de 4 
camadas culturais agrupadas sob 2 Horizontes (2 e 3) 
 
 
 

 
 

Foto 7: Bolsão de lascamento com ponta de quartzo do Horizonte 2, pré-formas e 
fragmentos de núcleo da mesma matéria-prima. 
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6.5.1.1.11 Barro Branco 15 

22 J 768526 7322502 

 

Sítio multicomponencial cerâmico e lítico. Implantando em topo de patamar de baixa 

vertente da Serra do Ouro Fino, em sua porção oriental. Os vestígios situam-se, para o 

horizonte ceramista, entre os 5 e 25 cm de profundidade; para o horizonte caçador-

coletor, entre  39 e 60 cm . Esses dois horizontes foram datados, classificados como 

Horizonte 2 o mais profundo e face de contato entre os Horizontes 3 e 4 o mais próximo 

da superfície (com Z=28cm). 

 

Estudos detalhados de dispersão de vestígios em profundidade, com a abertura de 15 

unidades de escavação com 1m2 e área de decapagem (denominada 88N) de 6m2, 

apontam para uma concentração diferente de vestígios, de acordo com o horizonte de 

ocupação. Na porção mais recuada do patamar, concentram-se os vestígios cerâmicos, 

pontuais e localizados no sítio. O sítio conta com área de 20 x 20 metros. Em toda a 

extensão do topo, contudo, vestígios de lascamento surgem de 39 a 60 cm, 

concentrando-se, sobretudo, entre os 50 e os 60 cm de profundidade, na porção 

setentrional do sítio. O sitio constitui excelente ponto de observação da porção leste e 

sul do fundo de vale do Barro Branco e do córrego Brumado, afluente da margem 

direita do alto curso do rio das Almas. 

 

A coleção desse sítio conta com fragmentos cerâmicos, lascas, pontas projéteis e ossos 

de mamíferos encontrados junto à estrutura de combustão. A matéria-prima mais 

utilizada entre os vestígios líticos é o sílex, ocorrendo também, o calcário silicificado, o 

quartzo leitoso e o quartzo hialino. Vestígios distribuídos em três horizontes de 

ocupação: os dois primeiros associados a caçadores-coletores e um último a grupos 

agricultores Itararé (ver fotos 8 e 9). O primeiro horizonte apresenta-se entre 39-50 cm 

de profundidade, com predomínio de lascas de sílex e artefatos pontas projéteis de 

quartzo hialino. No segundo horizonte, entre 30 e 25cm, presença de pontas de quartzo 

e lascas de sílex em contato com vestígios e estrutura do Horizonte 4, agricultor. Uma 

estrutura com 9 pontos de combustão em torno de um aglomerados de blocos, com 

restos de osso de mamíferos e cerâmica Itararé entre os 7 e os 25cm de profundidade, 

indicam para uma atividade de um forno grande. 
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Foto 8: Escavação da Área 88N, com estrutura monticular Itararé . A base dessa 
estrutura estava em contato com vestígios do Horizonte 3 caçador-coletor. A estrutura 
de combustão Itararé foi datada em 950 anos AP 

 
 
 
 

 
 

Foto9: Detalhe dos três Horizontes, incluindo o setor de intersecção entre Horizonte 3 e 4. 
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6.5.1.1.12 Barro Branco 16 

22 J 768558 7322723 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em topo 

de morrote isolado de fundo de vale do Barro Branco, com superfície plana restrita, 

representando o ponto central do vale do córrego Embramado em seu médio-baixo 

curso, margem direita que deságua no curso do rio das Almas. Os vestígios se 

encontram entre 15 e 35 cm de profundidade. 

  

Estudos detalhados de dispersão de vestígios em profundidade, com a abertura de 4 

unidades de escavação com 1m2, apontam para uma concentração de vestígios na 

porção mais alta do restrito patamar, que constitui excelente ponto de observação do 

eixo norte-sul. O sítio tem área de 102,8 m² e não pode ter servido de sítio habitação. 

Nenhum resto de fogueira foi identificado, essas mais presentes em sítios habitação. 

 

A coleção desse sítio conta com lascas de reavivamento, de matéria-prima sílex, com 

presença também de calcário silicificado e quartzo leitoso e são ausentes os artefatos 

pontas projéteis aos quais estão associados. Apresenta estado de conservação regular e, 

após a remoção da capa florestal que existia sobre as porções de média e alta vertente, 

suaves pontos de erosão laminar são percebidos por toda a colina, que conta com sua 

porção sul com declividade mais acentuada em relação à face norte, certamente o 

caminho de acesso mais utilizado para se chegar ao sítio Barro Branco 16. 

 

Sitio com vestígios líticos muitos esparsos e com profundidade de 25 a 30cm, em 

média. Lascas de acabamento de artefato bifacial de quartzo e de sílex ocorrem e 

nenhum artefato foi aí identificado. O sítio tem características de posto de controle e 

monitoramento de entrada e saída do vale. 



 235





 237

6.5.1.1.13 Barro Branco 17 

22 J 768562 7322784  

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em amplo 

topo de morro junto à margem direita do alto curso do rio das Almas, na divisa entre 

Barro Branco e Cachoeira-Barreira. Trata-se do sítio de melhor controle de visibilidade 

do vale do rio das Almas, assim como da barra do córrego Embramado, e certamente o 

maior sítio do Barro Branco, de acordo com suas condições de implantação. Os 

vestígios se situam entre 60 e 70 cm de profundidade, abaixo de paleopavimento 

dentrítico, o que lhe pode conferir uma antiguidade maior àquela sugerida pelos sítios 

Barro Branco 15, 19, 20 e 21, com datação absoluta para Br15 em 5920 anos AP para o 

Horizonte 2. 

 

Estima-se que o sítio tenha uma área de 120 x 60m de extensão, um enorme sítio frente 

ao padrão conhecido na área e que, diferentemente dos sítios encontrados em patamar 

exíguo, que contenha uma distribuição de núcleos de lascamento mais próximos um do 

outro, podendo revelar relações espaciais sociais de parentesco ainda pouco conhecidas. 

Foi aberta 1 unidade de escavação com 1m2. Apresenta-se com excelente grau de 

preservação e passível de reconstrução intra-sítio muito detalhada se escavada em ampla 

superfície. 

 

 

6.5.1.1.14 Barro Branco 18 

22 J 768562 7323033 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em topo de 

morro isolado de fundo de vale do Barro Branco, à margem direita do rio das Almas, com 

superfície plana. Os vestígios se situam entre 50 e 60 cm de profundidade e apontam para 

uma correlação com os sítios Barro Branco 15, 19, 20 e 21 no Horizonte 2. 

 

Estima-se que o sítio tenha uma área de 70 x 30m de extensão, dentro do padrão 

conhecido para os sítios e que sua área de concentração está voltada para o vale do 

córrego Embramado, embora seja possível avistar daí, também, os morros que 

contornam a barra do córrego da Onça.  
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Com um setor abaulado em sua porção central, descobriu-se que as áreas mais próximas 

às bordas são aquelas com maior número de lascas de acabamento, como revelam os 

poços-testes em pequenos patamares de 5 por 2m detectados na face oeste da formação, 

em direção ao córrego Embramado. Foi aberta 1 unidade de escavação com 1m2.  

Apresenta lascas de matéria-prima sílex, em sua maioria de acabamento e de pequenas 

proporções. Tem excelente grau de preservação e está intimamente relacionado aos 

sítios Barro Branco 17, 15, 19, 20 e 21. 

 

 

6.5.1.1.15 Barro Branco 19 

22 J 768590 7322370 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em parte 

mais alta de patamar de média vertente da Serra do Ouro Fino, nas cabeceiras de grotas 

da margem direita de riacho que deságua à margem esquerda do córrego Embramado, 

que, por sua vez, deságua à margem direita do alto curso do rio das Almas, à altura do 

sítio Barro Branco 8. 

 

Estudos detalhados de dispersão de vestígios em profundidade com a abertura de 6 

unidades de escavação com 1m2, apontam para uma concentração de vestígios na 

porção mais alta do restrito patamar. O sítio tem área de 20 x 15 metros (ver foto 10). A 

coleção desse sítio conta com lascas e pontas projéteis de matéria-prima sílex, com 

presença ainda de quartzo leitoso e hialino.  

 

Tem bom estado de preservação e apenas seu setor leste conta com algumas 

bioturbações como tocas de tatu e raízes mais profundas que não chegam, contudo, a 

interferir no campo de dispersão dos vestígios, situados em porções mais profundas 

daquelas em que as raízes mais grossas alcançam em profundidade. 

Com um único horizonte caçador-coletor, situado entre 50 e 60cm de profundidade, 

conta com presença de vestígios de quartzo hialino, sílex e quartzo leitoso. A maior 

parte das pontas projéteis, no entanto, são de quartzo hialino, ocorrendo as de sílex com 

sinais intensos de queima e presenças de coupuls, destacamentos térmicos, posteriores 

ao preparo do artefato e apontam para a influência que fogueiras próximas tiveram 

sobre os vestígios arqueológicos. Associamos esses vestígios ao denominado Horizonte 
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2, relacionado ao homônimo horizonte do sítio Br15, como apontado no capítulo 2 na 

explanação sobre as possibilidades de formação do deposito arqueológico por 

solifluxão. 

Uma grande quantidade de lascas de preparo de núcleo faz parte dessa coleção e 

indicam para uma ocupação usual da área para essas atividades. Diversamente do 

sítio Br14, não apresenta blocos associados à produção de pontas projéteis, o que 

nos leva a inferir que apenas eram reavivadas no sítio. 

 

 
Foto 10: Unidade 99N95W, onde 4 pontas foram encontradas em 
Z=45-52cm. 
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6.5.1.1. 16 Barro Branco 20 
22 J 768600 7322256 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em 

pequeno e restrito patamar de alta vertente da Serra do Ouro Fino, nas cabeceiras de 

grotas da margem direita de riacho que deságua na margem esquerda do córrego 

Embramado e que, por sua vez, deságua na margem direita do alto curso do rio das 

Almas, à altura do sítio Barro Branco 8. 

 

Os vestígios encontram-se entre 60 e 70 cm de profundidade. Estima-se que o sítio 

tenha uma área de 20 x 20m de extensão, dentro do estimado para os sítios da área nos 

patamares mais altos (foto 11). Identificado na área diretamente afetada, nele foram 

abertas 5 unidades de escavação com 1m2. A coleção desse sítio conta com lascas de 

matéria-prima sílex, com presença ainda de quartzo leitoso. 

 

Apresenta excelente grau de preservação e pode representar, assim como os sítios Barro 

Branco 15 19 e 21 (Horizonte 2), um sistema estendido de assentamento familiar ou de 

concentração de atividades de 

produção de pontas projéteis que, 

para esses sítios, devem estar 

concentradas nos mesmos sítios que 

habitavam. Lascas de sílex entre 60 e 

70 cm de profundidade, a maior 

parte de associada à debitagem de 

acabamento de artefatos, foram 

identificadas nesse sítio. Três 

unidades de escavação indicaram 

para a presença de vestígios até à 

profundidade de 72 cm. 
 

 

 

 

Foto 11:Alto patamar da Serra do Ouro fino. 
Os vestígios estão entre 60 e 75cm de 
profundidade 
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6.5.1.1.17 Barro Branco 21 

22 J 768551 7322197 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao horizonte caçador-coletor. Implantando em 

pequeno e restrito patamar de alta vertente da Serra do Ouro Fino, nas cabeceiras de 

grotas da margem direita de riacho que deságua na margem esquerda do córrego 

Embramado e que, por sua vez, deságua na margem direita do alto curso do rio das 

Almas.  

 

Estima-se que o sítio tenha uma área de 20 x 20m de extensão, dentro das configurações 

dos sítios Br19 e Br20, implantados em patamares mais altos. Foram abertas 5 unidades 

de escavação com 1m2. Os vestígios estão dispersos em um patamar não muito amplo e 

pouco inclinado, de forma suave, para leste (foto 12), onde as lascas de sílex 

encontram-se distribuídas e concentradas em pontos de lascamento, como indicam as 

unidades de escavação, onde ocorrem entre 60 e 85 cm nos setores mais próximos da 

bordas do topo. 

 

Conta com excelente estado de conservação e pode apontar relações com os sítios 

que estão nos patamares mais altos e contrafortes meridionais da Serra do Ouro 

fino, a 20 minutos de caminhada por uma pequena fenda que transpõe a crista 

divisora de águas. Ainda foram detectadas lascas de sílex entre 70 e 80 cm de 

profundidade, a maior parte de associada à debitagem de acabamento de artefatos. 

A escavação desse sítio apontou para a presença de vestígios até à profundidade de 

85cm, como já indicado no capítulo 2. Serve de referencia para os cálculos de 

solifluxão considerando o transect Br 21-Br15 em um corte norte-sul na AP Barro 

Branco. 



 243

 
Foto 12: O mais alto sítio da AP Barro Branco e com vestígios em maior profundidade. 
As hipóteses de formação dos depósitos arqueológicos por solifluxão nasceu aí. 

 

 

6.5.1.1.18 Barro Branco 22 

22J 768368 7322982 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantado em média 

vertente de morro junto à margem direita do alto curso do rio das Almas, na divisa entre 

Barro Branco e Cachoeira-Barreira. Os vestígios se situam entre 40 e 60 cm de 

profundidade e apontam para relações com os sítios Barro Branco 17, 18 e 23, ainda não 

muito bem conhecidas. 

  

Estima-se que o sítio tenha uma área de 50 x 20m de extensão, dentro do padrão 

conhecido para os sítios da área. Ali foi aberta 1 unidade de escavação com 1m2. A 

coleção desse sítio conta com lascas e pontas projéteis de matéria-prima sílex, com 

presença ainda de calcário silicificado, quartzo leitoso e quartzo hialino. Conta com 

excelente estado de conservação e um pavimento dentrítico de quartzo também foi aí 

identificado, embora se assemelhe mais a uma decomposição da rocha mãe, que deve 

ter filito associado a veios de quartzo. Abaixo desse pavimento, nenhum vestígio foi 

encontrado. Está claramente associado ao sítio imediatamente a oeste, Barro Branco 18, 

apresentando, inclusive, similar estratificação. 
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Lascas de sílex entre 50 e 60 cm de profundidade, a maior parte de associada à 

debitagem de acabamento de artefatos, foram identificadas nesse sítio. Uma ponta 

projétil de sílex com sinais de queima foi identificada no nível 5. Está implantado entre 

os sítios Barro Branco 17 e 18, mais próximo do primeiro. 

 

 

6.5.1.1.19 Barro Branco 23 

22J 768108 7322235 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantado em média vertente 

de morro junto à margem direita do alto curso do rio das Almas, na divisa entre Barro Branco 

e Cachoeira-Barreira. Os vestígios se situam entre 30 e 60 cm de profundidade e apontam 

para relações com os sítios Barro Branco 17, 18 e 23, ainda não muito bem conhecidas. 

 

Estima-se que o sítio tenha uma área de 50 x 20m de extensão, dentro do padrão conhecido 

para os sítios da área. Ali foi aberta 1 unidade de escavação com 1m2. A coleção desse sítio 

conta com lascas e pontas projéteis de matéria-prima sílex, com presença ainda de calcário 

silicificado, quartzo leitoso e quartzo hialino. Conta com excelente estado de conservação e 

um pavimento dentrítico de quartzo também foi aí identificado, embora se assemelhe mais a 

uma decomposição da rocha mãe, que deve ter filito associado a veios de quartzo. Abaixo 

desse pavimento, nenhum vestígio foi encontrado. 

 

Está claramente associado ao sítio que está situado a oeste, Barro Branco 18, 

apresentando, inclusive, similar estratificação. A coleção desse sítio conta com presença 

majoritária de lascas de acabamento e uma belíssima ponta projétil de sílex esverdeado. 

Tais lascas são, em sua maioria, de matéria-prima sílex, ocorrendo, também, calcário 

silicificado, quartzo leitoso e hialino. 

 

 

6.5.1.1.20 Sítio Cachoeira-Barreira 

22J 768020 7323112 

 

Sítio lítico localizado em fundo de vale exíguo, com presença de vestígios líticos 

lascados à margem esquerda do rio das Almas. O local é cercado por formações de 
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declividade abrupta. Apresenta 60 metros de comprimento por 30 metros de largura e 

está em paralelo ao Almas, em um patamar antigo de inundação. A construção de duas 

casas contribuiu para a destruição das últimas áreas intactas do sítio. 

 

Uma pequena lagoa, resultante dos períodos de cheias do rio, tem lugar junto ao sítio. 

Porém, atualmente, com remodelagem da lagoa para formação de pequeno açude, todo 

o fundo de vale teve seus primeiros centímetros de solo alterados e removidos, o que 

prejudicou irreversivelmente o sítio, havendo ainda poucas lascas nas áreas adjacentes. 

Moradores locais mostraram diferentes exemplares de pontas projéteis bifaciais 

coletadas no sítio, todas em quartzo.Os artefatos apresentam sinais de reavivamento de 

bordo, sinalizados pela proporção do pedúnculo em relação ao corpo da flecha. 

Retoques escaliniformes ocorrem nos bordos e, na porção proximal, retoques invasivos 

deram corpo ao pedúnculo que pode apresentar aletas em ângulo de 90 graus em relação 

ao mesmo, ou mais suave, abrindo-se em ângulo aberto em direção à porção mesial do 

artefato. Os moradores informaram ainda que retiraram uma vasilha cerâmica 

fragmentada no local, durante a abertura de buracos para fixação de mourões. Nenhum 

fragmento foi identificado pela equipe durante observações de superfície.  
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6.5.1.2 Área-Piloto Limeira 

 

Nesta AP apenas 2 sítios foram detectados. É um terreno muito acidentado com poucos 

espaços planos para estabelecimento de qualquer tipo de assentamento. No corredor 

Limiera-Boituva, pela trilha da Jaguatirica, nos dois únicos patamares disponíveis foram 

detectados dois sítios em profundidade. Foram abordados de forma pontual. Trata-se, 

também, de sítios com horizonte caçador-coletor, denominados sítios Limeira 1 e Limeira 

2, associados, ambos ao Horizonte 2. Tais sítios foram escavados com o objetivo de 

documentar os diferentes tipos de sítios líticos encontrados em fundos de vale e em áreas de 

passagem e, em conjunto com outros sítios estudados no Barro Branco e na Leiteria, 

corroborar ou não indícios de duas vagas ocupacionais de populações caçadoras-coletoras 

no contraforte ocidental da Serra de Paranapiacaba. Em toda área-piloto 3 foi realizado 

levantamento sistemático com malha de poços-testes de 20 em 20 metros, como indicado 

em tópico anterior. Abaixo, uma descrição sucinta destes sítios. 

 

 

6.5.1.2.1 Sitio Limeira 1 

22 J 772711 7324330 

 

Sítio lítico caçador-coletor em topo de patamar de baixa vertente de vale estreito que 

conecta os vales da Limeira e o do Boituva, este último mais amplo. Cingido por áreas 

alagadiças, o sítio Limeira 1 apresenta um dos pouco pontos planos e secos dessa área 

de passagem. Ao fundo do vale, uma extensão relativamente ampla permanece úmida 

durante o verão, cortada por córregos pequenos que, durante a estação mais chuvosa, 

transbordam, alagando todo fundo de vale. A caça concentra-se, nas estações secas, 

neste fundo de vale estreito, principalmente as pacas e capivaras e abrigam-se em 

sangas, tocas próximas aos córregos, segundo os caçadores dos bairros rurais. 

 

O sítio está situado numa profundidade entre 40 e 60 cm, predominando os vestígios 

numa capa argilosa branca, extremamente úmida, com mesclados alaranjados. Carvão 

foi também encontrado nesse sítio e pode apontar para uma correlação entre os sítios do 

primeiro solo de ocupação detectados no Barro Branco. A coleção desse sítio conta com 

lascas, pontas projéteis, raspadores, bigornas e núcleos esgotados, em sua maioria de 
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calcário silicificado e quartzo leitoso e, em menor proporção, quartzo hialino. A maior 

parte das lascas está associada à produção e reavivamento de pontas projéteis. 

 

 

6.5.1.2.2 Limeira 2 

22 J 772504 7324412 

 

Sítio lítico caçador-coletor em média vertente de patamar de vale estreito que conecta os 

vales da Limeira e o do Boituva, este último mais amplo. Cingido por áreas alagadiças, 

o sítio Limeira 2 apresenta um dos pouco pontos planos e secos dessa área de passagem. 

O sítio está situado numa profundidade entre 40 e 60cm, predominando os vestígios 

numa capa argilosa avermelhada, úmida e associada a um afloramento de quartzo 

branco, alguns lascados e de boa aptidão à produção de artefatos mais refinados. Este 

sítio pode estar relacionado com o primeiro solo de ocupação detectado no Barro 

Branco e pertence ao mesmo horizonte de eventos do sítio Limeira 1. Os vestígios 

líticos lascados estão situados entre os 20 e 40cm de profundidade, majoritariamente de 

quartzo e com presença de lascas retocadas com sinais de uso. Área de captação de 

quartzo leitoso, apto ao lascamento. 
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Foto área AP Limeira 
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6.5.1.3 Área-Piloto Leiteria 

 

Foram identificados 13 sítios arqueológicos, dos quais 2 escavados sistematicamente 

(Leiteria 1 e 2). Nesses últimos dois sítios mais de 50 unidades de escavação foram 

abertas, atingindo o rególito em cambissolo. Implantado em porções distintas da mesma 

e suave oblonga colina, escavações com transects interligando os dois sítios, assim 

como coleta total de superfície com auxílio de estação total, sondagens, abertura de 

áreas de decapagem e microtopografia foram aplicadas para perceber as inter-relações 

entre Leiteria 1 e 2. Os resultados indicam um relação muita próxima entre ambos, 

seguindo o modelo de relação centro-periferia apresentado no vale do Ribeira por De 

Blasis (1988). Abaixo, uma descrição sucinta dos sítios escavados e levantados. 
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Foto área AP Leiteria 
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6.5.1.3.1 Sitio Leiteria 1 

22 J 765568 7326832 

 

Sítio lítico a céu aberto associado ao Horizonte 3 caçador-coletor. Implantando em 

média vertente de colina suave e prolongada, no topo da qual está instalado o sítio 

Leiteria 2. O local do sítio foi utilizado durante 30 anos como área de plantação de 

tomate, implicando em intervenção em profundidade de 40 a 50 cm em todo sítio 

arqueológico, o que levou à dispersão de material a uma área diferente da que dispunha 

originalmente (i.e, 1906m²), além de contar atualmente com camada húmica de 40 cm, 

fato anormal para a área onde predominam os cambissolos. Acrescente-se que o sítio 

vem sendo espoliado de seus vestígios artefatos pontas projéteis há mais 40 anos, 

segundo informações de moradores locais, o que diminuiu a freqüência do material. 

 

Estudos detalhados de dispersão de vestígios em superfície com auxílio de mapeamento 

dos mesmos com estação total, assim como a abertura de unidades de escavação com 1 

x 1 m e de profundidade variada, segundo a geomorfologia local, apontaram para uma 

área central de onde os vestígios estariam inicialmente concentrados. A construção de 

estrada para o Parque Intervales, de outra estrada vicinal e do estabelecimento de um 

depósito de estéril de calcário nos limites do sítio podem desestabilizar a periferia do 

sítio no futuro. A coleção desse sítio conta com lascas, pontas projéteis, raspadores, 

bigornas e núcleos esgotados, em sua maioria de calcário silicificado, assim como de 

quartzo leitoso e hialino.  

 

 

6.5.1.3.2 Sito Leiteria 2 

22 J 765281 7326621 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantando em topo de 

colina suave com concentração de vestígios na porção mais alta e plana da mesma, com 

diminuição da freqüência dos vestígios em direção à média vertente, comprovando, 

através de mais de 10 sondagens, a não-continuidade dos vestígios em direção ao sítio 

Leiteria 1. O local do sítio foi utilizado durante 30 anos como área de plantação de 

tomate, implicando em intervenção em profundidade de 30 a 40 cm em todo sítio 

arqueológico, o que levou à dispersão de material a uma extensão diferente da que 
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dispunha originalmente (i.e. 2214m²). Acrescente-se que o sítio vem sendo espoliado de 

seus vestígios artefatos pontas projéteis há mais 40 anos, segundo informações de 

moradores locais, o que diminuiu a freqüência do material. 

 

Executamos estudos detalhados de dispersão de vestígios em superfície com auxílio de 

mapeamento dos mesmos com estação total.  Foram abertas mais de 40 unidades de 

escavação com 1 x 1 metro e de profundidade variada, segundo a geomorfologia local. 

Adicionalmente, foi executada a abertura de uma área de decapagem de 3 x 3 metros 

atingindo a profundidade de 50cm, onde afloram filitos e pelitos. Esses estudos revelam 

uma área central de onde os vestígios estariam inicialmente concentrados. A freqüência 

de vestígios é maior neste sítio e pode representar tipologia diferente dos sítios 

encontrados no entorno. A coleção desse sítio conta com lascas, adornos, pontas 

projéteis, raspadores, bigornas e núcleos esgotados, em sua maioria de matéria-prima 

calcário silicificado e quartzo leitoso, com menor ocorrência de quartzo hialino. 
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6.5.1.3.3 Sítios Leiteria 3 e Sitio Leiteria 4 

22 J 764889 7326690 

 

Sítios líticos a céu aberto implantando em topo de vertente de colina com concentração 

de vestígios que variam do topo a uma segunda concentração em área próxima a uma 

pequena nascente d’água e corte de estrada. Encontra-se na área de entorno do sítio 

Leiteria 2 e situado no bairro rural Cristal, bacia hidrográfica do alto curso do rio das 

Almas, junto à micro-bacia do córrego Anacletos. O sítio apresenta vestígios dispersos 

em profundidade de até 15cm, e sobre uma colina de formação sedimentar, cuja face 

norte tem recaída mais abrupta e a sul e a leste está contígua à mesma formação 

topográfica onde estão implantados os sítios Leiteria 1 e 2. 

 

Apresenta uma concentração de vestígios menor em relação aos sítios Leiteria 1 e 2 e a 

realização de transect com poços-testes entre os sítios Leiteria 2 e 4 não indicam a 

continuidade de vestígios líticos lascados. Nenhum artefato ponta projétil foi detectado 

e conta com maior percentual de lascas de acabamento do que os sítios Leiteria 1 e 2, 

apontando para um sítio associado à manutenção de produção de pontas, satélite do sítio 

Leiteria 2. 

 

A coleção desse sítio conta com presença majoritária de lascas de acabamento 

apontando para uma área de atividade específica no entorno do sítio Leiteria 2. Tais 

lascas são, em sua maioria, de matéria-prima calcário silicificado, quartzo leitoso e 

hialino. Alguns fragmentos cerâmicos constam na coleção. 

 

 

6.5.1.3.4 Sitio Leiteria 6 

22J 765892 7328244 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantando em amplo 

topo de vertente de colina conta com vestígios de pequena debitagem, esparsos em 

conseqüência da plantação intensiva de milho. Encontra-se na área de entorno do sítio 

Leiteria 2 e situado no bairro rural Cristal, bacia hidrográfica do alto curso do rio das 

Almas. Da área tem-se visibilidade do fundo de vale dos Faia, local conhecido pelo 

número de pontas projéteis encontradas e pela alta declividade dos morros que cinge 
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talvegue com incontáveis Kerren em média vertente e de restritos patamares com 

dimensões adequadas à ocupação caçadora-coletora. 

 

Apesar de estar em área do entorno do sítio Leiteira 2, apresenta-se mais próximo do 

vale dos Faia, o que implica numa provável relação com os sítios desse vale. 

Apresenta baixa densidade de vestígios no setor sul trabalhado e nenhuma escavação 

de maior nível de detalhamento foi realizada, pois desautorizada pelo proprietário, 

que planta milheto no local. Devido à sua implantação e ausência de sítios num raio 

superior a 800m por toda crista da vertente, pode-se tratar de um sítio de controle da 

entrada do vale dos Faia para o vale do Cristal, ou que contenha, ainda, um 

Horizonte mais antigo (provavelmente o Horizonte 2) e profundo não detectado em 

superfície. Um raspador plano-convexo robusto e de fino acabamento foi detectado 

em um barranco de corte de estrada. 

 

Aponta-se, contudo, que nenhum sítio que manteve sua estratificação preservada 

entre os vales do Cristal e Villicos. Vestígios em profundidade superior a 20cm, 

como ocorre nos vales do Barro Branco, Ouro Fino e Sítio Velho não constam nesses 

dois bairros, onde predomina a faixa de filito e micaxistos. 

 

 

6.5.1.3.5 Sitio Leiteria 8 

22 J 764969 7326112 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantando em topo 

de vertente de colina com presença de vestígios em sub-superfície, ocorrendo esses, 

em média, aos 15 cm de profundidade. Encontra-se na área de entorno do sítio 

Leiteria 2 e situado a meio caminho entre bairro rural Cristal e bairro rural Villico. 

 

Os vestígios apresentam-se concentrados no topo de colina de declividade 

acentuada a sudoeste e a norte e em profundidade entre 5 e 15 cm. Alguns 

vestígios foram encontrados até uma distância de 50 metros da área de maior 

concentração, em média vertente, e apontam para um deslocamento horizontal 

relativamente acentuado devido a corte de estrada em seu setor mais alto.  Conta 

com uma coleção de lascas de acabamento majoritária e nenhum artefato foi 
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encontrado nas sondagens aí realizadas. A freqüência de vestígios é menor do que 

aquela encontrada no sítio Leiteria 2, sítio ao qual está associado. Setores 

preservados do sítio, contudo, ainda subsistem. 

 

Apresenta visibilidade para o amplo fundo de vale do bairro rural dos Anacletos e 

Villico, onde estão localizados os sítios Anacleto 2 e 3. Na área periférica deste sítio foi 

encontrada em superfície uma ponta projétil unifacial em quartzo hialino. 

 

A coleção desse sítio conta com presença majoritária de lascas de matéria-prima sílex, 

assim como calcário silicificado, quartzo leitoso e hialino. 

 

 

6.5.1.3.6 Sitio Leiteria 9 

22 J 764676 7326260 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantando em topo de 

vertente de colina, conta com vestígios dispersos em superfície, aflorados com o arado 

que recém cortara o terreno. Encontra-se na área de entorno do sítio Leiteria 2 e situado 

no bairro rural Cristal, bacia hidrográfica do alto curso do rio das Almas. 

 

Os vestígios também ocorriam em sub-superfície, situados, em média, aos 15cm de 

profundidade, apresentando setores do sítio, intervenção do arado nas áreas com 

plantação de milho que, também, alcançam os 15 cm de profundidade. Nenhum artefato 

foi identificado, e lascas maiores de redução e preparo de núcleo foram encontradas, 

indicando o preparo de lascas para produção de suportes de artefatos. 

 

Situado no entorno do Leiteria 2, conta com visibilidade para o amplo fundo de 

vale do bairro rural dos Anacletos e Villico, onde estão localizados os sítios 

Anacleto 1, 2 e 3. Está associado ao sítio Leiteria 8, assim como ao sítio Leiteria 

10 e conta com regular estado de preservação. A coleção desse sítio conta com 

presença majoritária de lascas de matéria-prima sílex, assim como calcário 

silicificado, quartzo leitoso e hialino. 

 

 



 262

6.5.1.3.7 Sitio Leiteria 10 

22 J 764882 7326032 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantando em patamar 

de média vertente de colina com presença de vestígios em superfície e em sub-

superfície, ocorrendo esses, em média, aos 15cm de profundidade. Situado no entorno 

do Leiteria 2, situado no bairro rural Cristal. Conta com visibilidade para o amplo fundo 

de vale do bairro rural dos Anacletos e Villico, onde estão localizados os sítios Anacleto 

1, 2 e 3. O sítio apresenta dois pontos de concentração distintos e podem refletir 

juntamente com os sítios Leiteria 8 e 9, áreas estendidas do sistema de ocupação 

vinculados ao sítio Leiteria 2, guardando relações com os sítios que se encontram já nos 

vales mais abertos, em especial com o sítio Anacletos 2, onde uma ponta projétil de 

sílex negro foi encontrada. 

 

Um núcleo de calcário silicificado foi coletado em superfície, assim como percutores 

duros associados à debitagem inicial de pequenos blocos de sílex, como aqueles 

encontrados no sítio de extração de matéria-prima Sítio Velho 1. O sítio apresenta 

regular estado de preservação e estudos detalhados podem detectar áreas de 

concentração ainda preservadas em superfície. A coleção desse sítio conta com presença 

majoritária de lascas de matéria-prima sílex, assim como calcário silicificado e rochas 

básicas associadas aos percutores. Um núcleo de calcário silicificado, não esgotado foi 

encontrado em superfície. 

 

 

6.5.1.3.8 Sitio Leiteria 11  

22 J 765287 7326459 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantando em topo de 

vertente de colina com presença de vestígios em sub-superfície, ocorrendo esses, em 

média, aos 15 cm de profundidade. Situado no bairro rural Cristal, bacia hidrográfica do 

alto curso do rio das Almas, associa-se ao sítio Leiteria 2. 

 

A área de concentração principal está na parte central do topo cônico e vestígios 

distribuem-se nas porções inclinadas do terreno com menor freqüência. Estudos 
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apontam que os sítios situados no entorno do Leiteria 2 apresentam freqüência de 

vestígios menor, o que pode significar um aumento de freqüência de sítios por aumento 

de população de um sítio base central, ou num modelo de concentração de produção de 

vestígios, preferencialmente lascados numa aldeia (ou acampamento) central. Tem 

visibilidade para amplo fundo de vale do bairro rural dos Anacletos e Villico, onde 

estão localizados os sítios Anacleto 1, 2 e 3. 
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6.5.1.4 Área-Piloto Cachoeira 

 

Esta área, onde o Almas percorre um de seus setores mais estrangulados e com menor 

extensão de áreas aplainadas não conta com uma quantidade significativa de sítios 

caçadores-coletores. Ao contrário, predominam os sítios históricos no próprio rio, os 

encanados e sítios Itararé. 

 

 

6.5.1.4.1 Sítio Cachoeira 2 

22J 768468 7323983 

 

Sítio multicomponencial com vestígios líticos e cerâmicos sobre patamar abaulado de 

barranca do rio das Almas. Vestígios em quartzo leitoso e sílex em pouca quantidade, 

além de artefato raspador sobre fragmento de lasca foram identificados no local.  

Defronte ao sítio, na outra margem do rio, Mata Atlântica desenvolvida limita a visão 

por sobre morro de declive acentuado.  Na área do sítio há, atualmente, roça de milho. O 

solo apresenta-se argiloso marrom-escuro com presença de minério de ferro em pequena 

proporção. Um dique de diabásio corta o sítio e uma cascalheira com seixos de 

quartzitos explorados foi detectada no entorno do sítio, junto ao rio das Almas. 

 

Atualmente, erosão pluvial transporta vestígios cerâmicos em direção ao rio e a lida 

com a terra durante décadas alterou profundamente a disposição original dos vestígios. 

Todavia, é possível que existam porções melhor conservadas em profundidade, 

especialmente abaixo dos 15 cm, até onde alcança a lâmina do arado de tração animal.  
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Foto aérea AP Cachoeira 
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6.5.1.5 Área-Piloto Lagoa de Cima 

 

Situada na região mais setentrional da área de estudo, esta AP provou que a existência 

de agrupamentos de sítios estende-se já além do limite do Alto com o Médio Almas, 

podendo se prolongar até a Depressão Periférica na fronteira atual entre os municípios 

de Ribeirão Grande e Capão Bonito, à altura do bairro dos Rodrigues e Cachoeira de 

Baixo. Todos os sítios caçador-coletor detectados nesta AP estão em topo de morros, 

num divisor de águas entre afluentes da margem direita do rio das Almas e afluentes da 

margem esquerda do rio das Conchas. Pela forma em que se organizam no espaço e pela 

semelhança estratigráfica e da proximidade de implantação, além de vestígios similares, 

os sítios da Lagoa de Cima formam parte de um agrupamento, cujos assentamentos 

orbitam sobre um sítio maior, o Lagoa de Cima 4 onde, não por acaso, está situada a  

maior lagoa endorréica desta AP, com presença de outras 2 lagoas endorréicas entre os 

sítios arqueológicos. 
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6.5.1.5.1 Sítio Lagoa de Cima 2 

22J 770882 7330821 

 

Sítio lítico a céu aberto implantado em topo de colina entre os cursos fluviais ribeirão 

Grande e rio das Almas, com declividade inferior a 10 graus. Atualmente, roça de milho 

ocupa parte do sítio e implantação de poste perturbou setor central dos vestígios 

percebidos em superfície. 

 

Os cursos d’água estão distantes. O mais próximo é um córrego ao norte, a mais de 

600m do sítio. A noroeste, em distância equivalente, há uma grota d’água com 

afloramentos. A vegetação de mata Atlântica, outrora existente na área, deu lugar às 

culturas de subsistência e eucaliptos e pinheiros, demarcadores de fronteiras entre 

vizinhos em topos de colinas e morros, ou mesmo em baixas vertentes.  

 

Uma estrada de acesso ao bairro rural Lagoa corta parte do sítio, e o material 

arqueológico ocorre em 60m de seu eixo. Cortes de arado e perfil de estrada junto ao 

sítio permitiram identificar material até os 10 cm de profundidade. Todavia, o sítio 

encontra-se em acentuado estado de degradação, contando com pouquíssimas porções 

preservadas devido à aragem associada ao carregamento dos vestígios a outros pontos 

por ação hídrica em calhas pluviais cada vez mais aprofundadas no solo arenoso 

marrom-amarelado, alterando antigas estratigrafias. 

 

Vestígios líticos de debitagem fina de quartzo ou sílex encontram-se dispersos na área, 

diminuindo sua freqüência em direção às médias vertentes. Uma rápida análise dos 

vestígios apontou para lascas de acabamento de artefato, muitas delas de reavivamento 

de bordo ou de formação do mesmo. Fragmento de raspador bifacial de quartzo leitoso 

foi coletado, assim como ponta projétil fragmentada de sílex queimado. Lascas de sílex 

apresentam sinais de preparo por queima antes do lascamento. Algumas lascas 

apresentam ainda preparo de talão linear e puntiforme, revelando uma indústria 

tecnologicamente apurada.  
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6.5.1.5.2 Lagoa de Cima 3  

22J 769909 7330174 

 

Sítio lítico lascado em topo de colina, contíguo a uma lagoa natural. Nas proximidades 

encontra-se um córrego de pequena vazão, onde hoje um poço está instalado com 

degradação acentuada do entorno devido às atividades agrícolas e construtivas de 

pequenas propriedades rurais. Os vestígios arqueológicos mergulham no interior da 

lagoa por todas as margens. 

 

Atualmente a vegetação no local é constituída por gramíneas, eucaliptos e pinheiros. O 

solo apresenta-se marrom-claro argiloso e compactado devido ao pisoteamento de gado 

eqüino e vacum. Os vestígios arqueológicos correspondem a uma indústria lítica lascada 

distribuída por uma superfície que se estende por 100 metros de comprimento por 50 

metros de largura, acompanhando praticamente todo o topo da colina e concentrando-

se, sobretudo, em porções próximas ao lago. O sítio aparenta ser unicomponencial a céu 

aberto e intervenções em porções do centro do topo do morro apontam para um pacote 

arqueológico de até 30 cm de profundidade, contando, porém, com concentração entre 

os 15 e 25 cm.  

 

Lascas retocadas, pontas projéteis, fragmentos de lasca, lascas de acabamento, além de 

artefatos raspadores laterais de sílex e quartzo são encontrados em toda sua extensão. 

Os vestígios se encontram dispersos por dezenas de metros com algumas áreas de 

concentração que podem refletir áreas de atividade. Segundo moradores locais, foram 

encontradas na área também pontas projéteis longas, de até 10 a 12cm de comprimento.  
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6.5.1.5. 3 Lagoa de Cima 4 

22J 769946 7329948 

 

Sítio lítico em topo de colina vizinha à que abriga o sítio Lagoa de Cima 3. Uma estrada 

corta o sítio ao meio, e grande quantidade de artefatos e vestígios líticos foi encontrada 

em seu leito, concentrando-se no topo da colina e diminuindo de freqüência nas laterais. 

A distribuição superficial dos vestígios se deu em eixo de 50 X 45 metros. Atualmente a 

área é utilizada como pasto e enfrenta acelerado processo de compactação por ação de 

pisoteamento de gado. Erosão pluvial e eólica assolam a colina e também contribuem 

na destruição de parte do sítio arqueológico. O mesmo se aplica à construção da estrada 

e de cercas ali instaladas, Todavia, o sítio apresenta ainda porções extensas intactas, 

com alta relevância para pesquisas científicas.  

 

A limpeza de extenso perfil em barranco de estrada indicou a presença de material 

arqueológico da superfície aos 40 cm de profundidade concentrando-se, sobretudo, até 

os primeiros 25cm. Vestígios líticos lascados incluindo pontas projéteis, lascas, núcleos 

e raspadores de sílex e quartzo foram identificados durante a prospecção. Suas 

características tecnológicas indicam semelhanças com o conjunto artefactual do sítio 

Lagoa de Cima 3, principalmente raspadores laterais e pontas projéteis. Lascas de 

acabamento de artefato e de reavivamento apontam para uma cadeia operatória presente 

em todos os sítios líticos em que os vestígios foram coletados, principalmente aqueles 

em topo de colina que apresentam, em geral, melhor estado de conservação. 

 

 

6.5.1.5. 4 Lagoa de Cima 7  

22J 770313/7329713 

 

Sítio lítico a céu aberto localizado em topo plano de colina, nas proximidades de lago 

natural. Uma casa, sede da Fazenda Santo Antônio, ocupa atualmente a área do sítio. 

Parte dos vestígios foi removida por conta da construção da casa e descem em direção à 

queda da vertente, que dá acesso a um hollow. A sudoeste, o patamar tem continuidade 

por, aproximadamente, 200 metros. Vestígios foram identificados em torno da lagoa e 

são, em sua maioria, lascas e estilhas de quartzo e sílex. Uma lasca retocada em sílex 
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também foi identificada no local. Nenhum dimensionamento do sítio teve lugar por 

contar com áreas bastante alteradas. O estado do sítio é crítico.  

 

 

6.5.1.5.5 Lagoa de Cima 8 

22J 770269 7329950 

 

Sítio lítico localizado em topo de colina. Peças lascadas espalham-se por área aberta 

para construção de campo de futebol e em roçado de milho contíguo. São lascas de sílex 

e de quartzo que se espalham em área bem perturbada pelas construções adjacentes. A 

fonte de água mais próxima é a mesma lagoa do sítio Lagoa de Cima 7, situada a 300 

metros de distância. Do sítio tem-se excelente visibilidade para o grande fundo de vale 

do bairro rural Lagoa e vales adjacentes, já atrás e fora hollow que circundam os sítios 

Lagoa de Cima 3 e 4. Vale dizer que a denominação da localidade deve-se à antiga e 

imensa lagoa que ocupava a parte central do fundo do vale, e que secou há algumas 

décadas atrás.  

 

Lascas de acabamento de artefato foram identificadas na área e sugerem associação a 

artefatos bifaciais, provavelmente pontas-projéteis, indicando semelhanças tecno-

morfológicas com as indústrias líticas presentes nos demais sítios. O estado de 

conservação deste sítio é bastante precário, considerando as edificações construídas e a 

intensa ação de arado mecânico e trator pela área que, inclusive, acumulou camadas de 

solo em porções do terreno.  

 

 

6.5.1.5.6 Lagoa de Cima 9 

22J 770338 7330146 

 

Sítio lítico localizado em patamar de colina que contorna a cabeceira de um córrego. O 

sítio apresenta peças lascadas em sílex e quartzo distribuídas por toda extensão do topo 

do patamar, escorrendo pelas vertentes em direção ao sul. Os vestígios estão situados, 

sobretudo, em meio a uma plantação de mandioca e por estrada que a corta Estende-se 
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em comprimento por aproximadamente 50 metros sem superfície, com largura de 40 

metros. O solo apresenta-se arenoso marrom-claro, com sinais claros de uso do arado.  

 

Do sítio avista-se, a noroeste, o sítio Lagoa de Cima 3 e, ao norte, o vale de afluente da 

margem esquerda do rio das Conchas. Ao sul avista-se o fundo de vale do bairro Lagoa. 

Nenhuma fonte de água atual está próxima ao sítio. A mais próxima está no sítio Lagoa 

de Cima 7, em lagoa endorréica a 800 metros, aproximadamente.  As peças líticas 

presentes na área compreendem lascas, fragmentos de lasca, estilhas e lascas de 

acabamento, bem como fragmentos de artefato. Entre estes últimos ressalta-se a 

presença de fragmentos de pontas projéteis. As matérias primas utilizadas são o quartzo 

e o sílex, como ocorre em todos os demais sítios líticos cadastrados na área.  
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6.5.1.6 Área-Piloto Ouro Fino 

 

A Área-Piloto Ouro Fino apresenta característica similares àquelas detectadas na AP 

Barro Branco. Os sítios detectados estão em topo de morro ou em patamares de alta e 

média vertente, 80% detectados em profundidade. Estudos futuros neste vale poderão 

confirmar ou não a concomitância dos agrupamentos da AP Barro Branco com um 

inferido para esta AP, o que revelaria dados interessantes acerca da demografia de 

grupos caçadores-coletores. A seguir, passamos a descrever os sítios líticos aí 

detectados. 

 

 

6.5.1.6.1 Ouro Fino 1 

22J 0769791 7321259 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em topo de alta escarpa coberta de floresta 

desenvolvida. Os vestígios estão a 65 cm de profundidade: lascas de acabamento e 

estilhas de quartzo leitoso e sílex vermelho. Foi realizada apenas uma sondagem no 

sítio (0,5 x 0,5 x 0,8m). 

 

 

6.5.1.6.2 Ouro Fino 2 

22J 0768855 7321062 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em topo plano de morro alto, com vestígios 

distribuídos entre 25 e 50 cm de profundidade. Presença de lascas de calcário 

silicificado e quartzo, além de sílex marrom. Foram realizadas duas sondagens no sítio 

(0,5 x 0,5 x 0,8m). 
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Foto aérea AP Ouro Fino 
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6.5.1.6.3 Ouro Fino 3 

22J 0769078 7321126 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em topo plano de morro baixo, com vestígios 

distribuídos entre 20 e 40 cm de profundidade. Presença de lascas de calcário 

silicificado e quartzo. Foram realizadas duas sondagens no sítio (0,5 x 0,5 x 0,8m). 

 

 

6.5.1.6.4 Ouro Fino 4 

22J 0769241 7321301 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em patamar em média vertente de alta amplitude 

topográfica e declividade dominada por pastagem, próxima a uma capela. Os vestígios 

afloram em superfície na estrada que segue para o Cheirol.  

 

 

6.5.1.6.5 Ouro Fino 5 

22J 0769019 73200774 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em topo plano de morro baixo, com vestígios 

distribuídos entre 20 e 40 cm de profundidade. Presença de lascas de calcário 

silicificado e quartzo. Foi realizada uma sondagem no sítio (0,5 x 0,5 x 0,8m). 

 

 

6.5.1.6.6 Ouro Fino 6 

22J 0768737 7320736 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em topo plano de morro alto, com vestígios 

distribuídos entre 30 e 50 cm de profundidade. Presença de lascas de calcário 

silicificado, sílex e quartzo. Foram realizadas duas sondagens no sítio (0,5 x 0,5 x 

0,8m). 
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6.5.1.7 Área-Piloto Boituva 

 

Esta Área-Piloto está situada em uma região onde predomina a Mata Atlântica 

desenvolvida. Foram detectados 4 sítios em área afetadas por expansão de atividades da 

comunidade rural implantada no local, fronteira com a APA Serra do Mar. 4 sítios 

arqueológicos foram detectados em superfície, dos quais 3 configuram-se 

uncomponenciais, com vestígios arqueológicos em superfície e aprofundando-se até os 

40cm de profundidade. O sítio multicomponencial Boituva 3 não será descrito, uma vez 

que poucos são os elementos para uma mínima caracterização do componente caçador-

coletor. 
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Foto área AP Boituva 
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6.5.1.7.1 Sítio Boituva 1 

22J 0773833 7323887 

 

Sítio caçador-coletor sobre topo de morrote de fundo de vale em que apresenta vestígios ao 

longo da meia encosta. A abertura de uma estrada cortou o sítio, evidenciando material em 

seu leito e barrancos laterais. Corresponde a um sítio lítico denso, dentro do modelo 

gravitacional do Médio Ribeira. Os vestígios concentram-se, sobretudo, entre os 30 e 40cm 

de profundidade em relação à superfície, conforme observações do barranco em setores em 

que não havia sedimento sotoposto à camada orgânica. Vestígios em sílex e em quartzo, 

incluindo uma ponta projétil e um batedor foram observados na área do sítio. 

 

 

6.5.1.7.2 Sítio Boituva 2 

22J 0773568 7323711 

 

Sítio caçador-coletor sobre em fundo de vale. A abertura de uma estrada cortou o sítio, 

evidenciando material em seu leito e barrancos laterais até uma profundidade de 20 cm. 

Corresponde a um sítio lítico de baixa densidade. Vestígios em sílex e em quartzo, com 

sinais de façonnage. 

 

 

6.5.1.7.4 Sítio Boituva 4 

22J 0772508 7323077 

 

Sítio caçador-coletor sobre topo plano de morrote de fundo de vale. A abertura de uma 

estrada cortou o sítio, evidenciando material em seu leito. Os vestígios observados in 

loco foram uma lasca retocada de calcário, um furador em calcário silicificado e um 

furador sobre bloco de quartzito.  

 
 
6.5.1.8 Área-Piloto Barreiro 

 

Esta Área-Piloto localizada sobre uma faixa de filito em um vale onde predominam os 

sítios agricultores: o vale do córrego Barreiro.Neste vale, apesar de significativas 
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amplitudes altimétricas, predominam terrenos mais planos e menos acidentados, se 

comparados com  as outras APs abordadas (quiçás a exceção seja a AP Leiteria). Dois 

sítios líticos foram detectados, em deles multicomponencial (Ba4). Com poucos 

elementos para caracterizá-lo (falta de cortes e de observações de campo mais 

intensivas, visto que está debaixo de mata secundária desenvolvida), abordamos apenas 

o sítio Barreiro 3.  

 

 

6.5.1.8.1 Sítio Barreiro 3 

22J 0769340 7327412 

 

Sítio localizado em topo de morro, impactado pela extração de argila. Áreas com erosão 

carrearam vestígios líticos para porções de uma estrada que dá acesso ao local. O 

material distribui-se por três patamares nos cortes realizados pela mineração de argila, 

revelando que o sítio pode estar completamente destruído. Foram observados no local 

lascas de seixo de quartzito, de sílex e 2 batedores da primeira matéria-prima citada. 
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6.5.1.9 Área-Piloto Intermontes 

 

Certamente, a AP Intermontes é a maior das APs tratadas nesta Dissertação. Foram 

identificados 17 sítios em seu interior, porém apenas 3 estão caracterizados com 

informações mínimas acerca de sua natureza caçadora-coletora. Um sítio havia sido 

aí detectado em 1997 por De Blasis e Robrahn-González (De Blasis & Robrahn-

González, 1998a), denominado Linha 1 (citado no capítulo 3 desta Dissertação), 

com sigla BV1 (relativo ao bairro Boa Vista próximo do sítio). Passamos a 

descrever,sucintamente, apenas os sítios Intermontes 10, Intermontes 14 e 

Intermontes 17. 

 

 

6.5.1.9.1 Sítio Intermontes 10 

22J 0760591 7319542 

 

Sítio lítico caçador-coletor em topo plano de morro alto, com vestígios em 

profundidade entre 15 e 40 cm. Setor cortado por estrada revelou presença de 

lascas e pontas projéteis pequenas de sílex negro. Predomina, no entanto, vestígios 

mais pesados situados entre 30 e 40cm. Nenhuma intervenção foi realizada e sua 

área de dispersão parece limitar-se à área plana e bordas do topo deste morro.  

 

 

6.5.1.9.2 Sítio Intermontes 14 

22J 0761310 7318959 

 

Sítio lítico caçador-coletor em topo plano de morro alto, com vestígios em profundidade 

de 40 cm. Sedimentos deslocados para a colocação de mourões revelaram a presença de 

lascas de sílex bège e marrom. Em corte de barranco junto ao topo observamos mais 

vestígios à profundidade de 40 cm. Predomina, no entanto, vestígios mais pesados 

situados entre 30 e 40cm.  
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6.5.1.9.3 Sítio Intermontes 17 

22J 0760825 7318688 

 

Sítio lítico caçador-coletor em restrito topo plano de morro alto, com vestígios em 

profundidade de 40 cm conforme revela um corte de barranco junto ao topo. Foi 

detectada uma ponta projétil mo perfil.  
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6.5.1.10 Área-Piloto Sítio Velho 

 

Embora esta AP não faça parte dos estudos sistemáticos inclusos nesta Dissertação, é 

desta área que representamos o sítio de extração de matéria-prima e redução inicial de 

matérias-primas: o Sítio Velho 1 e o Sítio Velho 3. Laminas pretrográficas foram 

tomadas do primeiro sítio e analisadas comparativamente aos vestígios das camadas 

mais profundas do sítio Barro Branco 14, um teste para saber se os grupos do Holoceno 

Médio já se utilizavam dessa fonte de matéria-prima na faixa de contato entre o Granito 

e o Calcário. O resultado das lâminas pode ser observado no capítulo 7.  

 

 

6.5.1.10.1 Sítio Velho 1 

22 J 764666 7324030  

 

Sítio fonte de matéria-prima implantado em patamar de baixa vertente e riacho situado 

na interface de formação granitóide com rochas calcárias do Complexo Assungüi. 

Blocos, seixos e nódulos de sílex e calcário silicificado espargem-se por uma área 

aproximada de 40 metros, estendendo-se o sítio por mais de 20 metros em direção a 

patamar, onde é possível encontrar-se vestígios como lascas de preparo de núcleo, 

transportadas ao Sítio Velho 3. 

 

Inúmeras lascas de descorticamento, além de pré-formas de raspadores e artefatos foram 

encontrados no local e seqüências de debitagem foram encontradas intactas, próximos 

aos blocos lascados. Os blocos sempre são debitados longitudinalmente, descascando-se 

o núcleo de seu córtex e produzindo laminas grandes, das quais lascas menores são 

obtidas, prováveis suportes para artefatos pontas projéteis. 

 

Blocos de matéria-prima brutos, sem sinais de lascamento, assim como aqueles com 

sinais de debitagem e de diversas morfologias e texturas, foram coletados para 

comparações petrográficas entre os diversos sítios analisados, uma forma de mapear os 

recursos de site catchment e datar a  exploração do sítio de uma forma indireta. Além 

dos vestígios líticos, um fragmento cerâmico fino, provavelmente associado à ocupação 

Itararé identificada no Sítio Velho 2, foi encontrado junto ao barranco que ladeia o 

pequeno córrego e está associado, como recorrentemente na região, à captação de água. 
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O sítio apresenta características notáveis e demais afloramentos associados às faixas de 

contato devem ser encontradas por todo entorno do maciço granítico que forma uma 

serra divisora de águas à margem direita do alto curso do rio das Almas. 

 

Um carreiro de passagem de gado vacum atravessa parte do sítio e pode ter gerado 

lascas de outra natureza que não antrópica, porém, facilmente discerníveis do contexto 

arqueológico e não compromete a integridade do sítio de forma significativa. A 

construção de açudes no setor do alto curso do córrego e junto às grotas d’água 

formadores do mesmo, pode ter contribuído em soterramento de importante parte do 

sítio e de seus vestígios, uma vez que influiu na quantidade de volume de água que era 

transportado pelo córrego. 

 

Prospecções extensivas em meio à mata local, apontaram para a ausência de vestígios 

ou de locais de potencial para existência e sítios arqueológicos em sua margem 

esquerda, mais próxima à serra e as nascentes d’água encontram-se sob as raízes de 

árvores de uma mata antiga e com solo mais pedregoso.  

 

Inúmeras lascas de descorticamento, além de pré-formas de raspadores e artefatos foram 

encontrados no local. Em patamar anexo, lascas de bloco de calcário silicificado foram 

encontradas em sondagem entre 15 e 50cm de profundidade. Deve ter servido tanto aos 

grupos agricultores, quanto àqueles pertencentes a horizontes anteriores de ocupação. 

 

 

6.5.1.10.2 Sítio Velho 3 

22 J 764730 7324045 

 

Sítio lítico caçador coletor com dois horizontes de ocupação, um primeiro situado entre 

15 e 20cm de profundidade e outro aos 50cm. O sítio está implantado em topo de colina 

de colina anexo ao primeiro patamar de inundação do córrego do Sítio Velho, afluente 

de outros córregos da margem esquerda do alto curso do rio das Almas. 

 

No primeiro horizonte (Horizonte 2), mais profundo, lascas maiores de descorticamento 

de bloco, de veio e de seixo encontram-se concentradas em áreas de debitagem, ainda 

bem preservadas. Em patamar anexo, lascas de bloco de calcário silicificado foram 
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encontradas em sondagem entre 15 e 50 cm de profundidade. Deve ter servido tanto aos 

grupos agricultores quanto àqueles pertencentes aos horizontes anteriores de ocupação 

(sobretudo, 2 e 3). 

 

No segundo solo detectado (Horizonte 3), além de lascas maiores para obtenção de 

suportes e descorticamento de veios, blocos e seixos, uma quantidade expressiva de 

lascas de acabamento foi coletada, apontando para a produção do artefato no local, de 

prováveis raspadores e de artefatos bifaciais como as pontas projéteis. 

 

O sítio encontra-se em bom estado de preservação e indica-se um trabalho futuro de 

abertura de ampla superfície, pois consiste num tipo de sítio ainda pouco estudado e 

conhecido na seqüência operacional de produção de artefatos dos grupos caçadores-

coletores, muito próximo ao sítio Sítio Velho 1 e uma relação entre os dois já é 

perceptível, podendo formar, inclusive características que lhe concedam o título de um 

mesmo sítio. 

 

 

6.5.1.11 Área-Piloto Cristal (intersecção com AP Leiteria) 

 

O sítio Cristal 1 está em um ponto e intersecção entre as APs Cristal (não inclusa nesta 

Dissertação) e Leiteria. Por este motivo, embora pertença ao sistema detectado na 

Leiteria no modelo gravitacional de De Blasis (1988), relacionado aos sítios Leiteria 1 e 

2, optamos por descreve-lo dentro desta AP, onde predomina sua maior extensão 

(aprox. 300m²). 

 

 

6.5.1.11.1 Sitio Cristal 1 

22J 0765786 7327045 

 

Este sítio foi identificado durante os levantamentos arqueológicos realizados ao longo 

da estrada da Leiteria. Está implantado na porção mais alta atravessada pela estrada que 

dá acesso a Intervales, onde o relevo é formado por vertentes arredondadas que se 

sucedem na paisagem, em diferentes patamares. Ao fundo do vale passa um pequeno 

córrego. 
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A estrada atingiu o sítio em uma de suas extremidades, observando-se a presença de 

peças na estratigrafia do barranco até 30 cm de profundidade. Nas laterais da estrada foi 

possível identificar, com clareza, a continuidade do sítio em direção ao topo da elevação 

onde, hoje, existe uma casa e várias benfeitorias Ali ocorre uma grande quantidade de 

material lítico lascado em superfície, tendo-se analisado cerca de 70 peças espalhadas 

por eixos de 45 X 32 metros. 

 

A indústria lítica é formada por grande quantidade de lascas de diferentes tamanhos, 

várias delas bastante finas e com talão preparado. Lamelas e micro-lascas também estão 

presentes. Dentre os artefatos foram identificados raspadores e um fragmento de ponta 

projétil. A matéria prima empregada foi o sílex e o quartzo. 

 
6.5.1.12 Área-Piloto Anacletos-Villico (intersecção AP Leiteria) 

 

Assim como ocorreu com o sítio Cristal 1 no vértice NE da AP Leiteria, implantado em 

uma intersecção com a AP Leiteria, a mesma situação ocorre no limite meridional desta 

AP com o sítio Anacletos 2. Como a maior parte do sítio (área aprox. de 300m² de 

400m²) está fora da AP Leiteria, passamos a descreve-la nesta AP não abordada nesta 

Dissertação. 

 

 

6.5.1.12.1 Sitio Anacleto 2 

22J 765041 7325898 

 

Sítio lítico a céu aberto associado a horizonte caçador-coletor. Implantando em média 

vertente de colina próximo ao amplo fundo de vale que caracteriza o bairro rural 

Anacleto e Villico, com presença de vestígios em sub-superfície, ocorrendo esses, em 

média, aos 15cm de profundidade. Em áreas erodidas de estrada de acesso à 

propriedade do Sr. Saratiel, foi localizada ponta projétil em sílex preto de notável 

acuidade técnica e beleza. 

 

A maior parte dos vestígios é encontrada em profundidade no atual terreiro da casa, boa 

parte dele íntegro, a salvo de intervenção em profundidade realizada por trator para 

formação de aterro onde uma casa fora construída. No entorno, uma cunha foi 
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localizada. O sítio encontra-se próximo a um afloramento granítico, prospectado na 

década de 1970 pela Cimento Itabira como apontam marcos de sondagens geológicas e 

informações de moradores locais. A matéria-prima predominante dos vestígios é o 

sílex, não ocorrendo nenhuma outra na sondagem realizada. Percutor e seixos de sílex 

com sinais de percussão apontam para transporte e reserva de matéria-prima local. Há 

seixos de sílex em córrego perene contíguo a leste do sítio, em interface ao sítio 

Anacleto 2. Foram realizadas 3 sondagens no sítio. 

 

 

6.5.1.13 Comentários gerais sobre a AP Tribos Caetano 

 

A AP Tribos Caetano foi a primeira AP abordada em Ribeirão Grande por De Blasis e 

Robrahn-González (1997, 1998a). Segundo nossas observações é neste setor, numa 

faixa em direção ao bairro rural dos Cândidos e na fronteira entre Guapiara e Iporanga 

que os vestígios do Horizonte 1 estão distribuídos. 4 sítios arqueológicos foram aí 

detectados pelos dois arqueólogos referidos acima, outro detectado pelo autor desta 

Dissertação de onde resultou a coleta da peça TC1-01, uma ponta fishtale do Horizonte 

1. Por não contar com escavações sistemáticas, apenas nos reservamos no direito de 

tecer tais comentários, para que pesquisas futuras possam abordar mais profundamente 

o que denominamos nesta Dissertação de Horizonte 1. 
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Capítulo 7 – Procedimentos de laboratório, análises e resultados. 

 

Com um universo de aproximadamente 26.000 vestígios (mais de 94% vestígios 

líticos lascados), apresenta-se, a seguir: 1) procedimentos de laboratório e 

apresentação das variáveis de análise da indústria lítica adotada nesta Dissertação 

e 2) a análise dos vestígios líticos associados aos horizontes 2 e 3. A amostragem 

incluída neste capítulo contempla apenas os sítios com amostragem superior a 100 

peças líticas que representem ao menos um dos horizontes indicados. A descrição 

das indústrias é feita por sítio no subitem 7.2 e desdobramentos para, no final 

deste capítulo serem apresentadas comparativamente com os resultados de De 

Blasis (1988) nos agrupamentos Betari, Bairro da Serra, Areados e Gurutuba no 

vale do Ribeira. 

 

 

7.1 Procedimentos de laboratório 

 

Após coletados em campo, os vestígios foram acondicionados em engradados e 

transportados para o Laboratório de Arqueologia da Fundação Cultura José Maria 

de Abreu em Jacareí, SP, instituição que deu seu endosso para a pesquisa 

arqueológica se desenvolver na região. Esse processo demorou 8 meses para ser 

realizado, contando com o apoio de apenas uma estagiária por 2 horas dia de 

trabalho. É nessa instituição que se manterá o material arqueológico analisado por 

esta Dissertação.  

 

Amostras radiocarbônicas para datação e artefatos pontas-projéteis e pequenas lesmas 

foram acondicionadas em recipientes com condições ideais para sua preservação e 

análise. As amostras radiocarbônicas estão acondicionadas em uma caixa com proteção 

térmica, conservando-as em temperatura ambiente e mantendo-as apta à datação por 

longo período, livre de contaminações. Sete amostras foram enviadas para datação. 

Para o resultados das datações ver sub-item 7.3.4 neste capítulo. Para sua discussão e 

associação aos horizontes ver capítulo 8. 
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Área-Piloto Sítio lítico Sigla Quant. vestígios 
coletados 

Limeira Limeira 1 Li1 123 

Leiteria Leiteria 1 Le1 552 

Leiteria Leiteria 2 Le2 2582 

Barro Branco Barro Branco 1 Br1 260 

Barro Branco Barro Branco 3 Br3 424 

Barro Branco Barro Branco 4 Br4 1296 

Barro Branco Barro Branco 9 Br9 881 

Barro Branco Barro Branco 10 Br10 352 

Barro Branco Barro Branco 11 Br11 2570 

Barro Branco Barro Branco 14 Br14 12.665 

Barro Branco Barro Branco 15 Br15 871 

Barro Branco Barro Branco 16 Br16 129 

Barro Branco Barro Branco 19 Br19 1154 

Barro Branco Barro Branco 20 Br20 559 

Sítio Velho Sítio Velho 1 SV1 139 

Total 15 24671 
 

Tabela 7.1 – Sítios cujas coleções foram consideradas para análise, com coleção superior a 100 peças. 

 

Os vestígios líticos foram todos lavados, triados, numerados e parcialmente analisados.  

Todo e qualquer vestígio, independentemente de suas dimensões, foi considerado uma 

peça da coleção, importante na reconstituição da cadeia operatória identificada nos 

diversos sítios escavados. Apresentamos apenas os resultados das análises dos vestígios 

líticos de sítios com amostragem superior a 100 peças líticas dos horizontes 2 e 3, que 

permitem uma melhor situação regional dos dados obtidos. A tabela 7.1 mostra os sítios 

líticos do projeto com quantidade superior a 100 peças. Os sítios Leiteria 2, Barro 

Branco 10, Barro Branco 11 e Barro Branco 15 contam apenas com uma descrição 

sumária dos vestígios, enquanto os outros sítios contam com uma análise sistemática 

peça por peça. Para uma situação completa da coleção de vestígios dos 69 sítios 

abordados nesta dissertação, ver Tabela 6.8 no capítulo anterior. Em sítios que não 

tínhamos a perspectiva de realizar intervenções para os estudos desta Dissertação 

optamos preserva-los para futuras pesquisas. 
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Os 15 sítios que serviram para a caracterização das indústrias no Alto Almas somam 

24.671 vestígios líticos lascados, divididos em 3 horizontes caçadores-coletores, 

predominando, contudo, no que denominamos Horizonte 2 e Horizonte 3. 

Consideramos entre eles, porém, o sítio Barro branco 14 como aquele que sintetiza 

melhor a história de ocupação da região, pois é, claramente, um local preferencial para 

assentamento e visitas ao vale, tornando-se o centro das atividades do agrupamento 

Barro Branco tanto no Horizonte 2 quanto no Horizonte 3, como indicamos no capítulo 

6. Neste sítio foram detectadas 4 camadas arqueológicas, três mais profundas 

associadas ao Horizonte 2 e uma mais superficial  relacionada ao Horizonte 3. Sinais da 

existência do Horizonte 1 ocorre a 1,30m de profundidade em algumas unidades 

escavadas, mas não chegam a formar um conjunto de vestígios passível de 

comparações com estes dois Horizontes superiores. 

 

 

7.1.1 Análise dos vestígios líticos 

 

Os vestígios líticos foram analisados individualmente por coleção. Cada peça recebeu 

um código alfa-numérico de sítio arqueológico e uma numeração individual seqüencial 

que o reporta a dois sistemas de localização: 1) bidimensional em unidades (1x1m) e 

sondagens (0,5 x 0,5m) com nível artificial de 10cm; 2) tridimensional, em 

subquadriculamentos ou superfície, de acordo com as coordenadas X, Y e Z, coletadas 

com estação total Nykon DTM-332 com coletor interno. 

 

Todos os vestígios são classificados por classe, tipo/suporte, matéria-prima, presença 

de córtex, sinais de queima, sinais de uso, tipo de talão (para lascas e artefatos); 

comprimento, largura e espessura. Um detalhamento dessas variáveis responde a uma 

identificação numérica que facilita sua inserção num banco de dados estatístico para 

análise multivariada (modelo De Blasis 1988). O resultado das curvas-padrão e gráficos 

quantitativos fornece características genéricas sobre a indústria de um sítio, e podem 

apontar, quando comparados, para distâncias tecnológicas ou do uso que os diversos 

sítios podem ter tido ente si em um determinado horizonte de eventos, e que não é 
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percebida num primeiro momento pelas macro-caracterizações. Utilizamos atributos e 

variáveis de análise de acordo com De Blasis (1988) (147). 

 

Consideramos os vestígios sob o ponto de vista estritamente morfo-tecnológico e 

espacial, com estudos de freqüência distributiva no espaço dos sítios arqueológicos 

escavados, reduzindo nosso foco para as continuidades e mudanças dos horizontes 2 e 

3. Adotamos referências funcionais e descartamos as referências estilísticas como 

proposto em Meltzer (1994), considerando as limitações fundamentais de se transferir 

dados tecnológicos de indústrias líticas para agrupamento de dados especulativos sobre 

etnicidade e variabilidade isocréstica (148). Para uma abordagem ponderada dessa 

perspectiva, ver Fagundes (2004, 2005) e para um extrapolamento dessa abordagem, 

ver Dias & Silva (2001) e Dias (2003). 

 

Antes de ingressar na análise propriamente dita por coleção de sítio arqueológico 

escavado, passamos a definir nossa classificação por variáveis e defini-las, tratando de 

estabelecer um glossário que oriente o leitor a compreender nosso sistema analítico. 

 

 

7.1.1.1 Classe 

 

Classificação da peça a partir de suas características técnicas e morfológicas, com 

exceção dos atributos seixo e bloco, que caracterizam peças em estado natural. 

Incluem-se aqui as lascas, os artefatos, núcleos e fragmentos em diversos estados.  

 

 

7.1.1.2 Suporte/ tipo de lasca 

 

Refere-se ao suporte do artefato ou a caracterização da peça na qual foi confeccionado. 

Em se tratando de uma lasca, esta variável revela o tipo de lasca, definido a partir de 

suas características tecno-morfológicas, descritas no item 7.1.2. 

                                                 
(147) As referências adotadas por De Blasis  e também consultadas pelo autor são: Tixier, Inizan & 
Roche (1980); Crabtree (1972); Bordes (1947); Laming-Emperaire (1967); Brézillon (1977), Miller 
(1975, 1983). Ocasionalmente adotamos algumas classificações de Andrefsky (1998). 
(148) Para uma abordagem ponderada dessa perspectiva, ver Fagundes (2004, 2005) e para uma 
extrapolação dessa abordagem, ver Dias & Silva (2001) e Dias (2003). 
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7.1.1.3 Matéria-prima 

 

Refere-se à matéria-prima (fonte litológica) sobre a qual foi confeccionado um artefato 

ou de lascas, núcleos e fragmentos em diversos estados. A seleção de uma ou outra 

matéria-prima é determinada pela disponibilidade e pelo critério de aptidão ao 

lascamento de acordo com a função que será implementada pelo artefato que será 

produzido. 

 

 

7.1.1.4 Córtex 

 

Refere-se à presença (código 01) ou não (código 00) de córtex na peça analisada. Não 

foi quantificada a quantidade de córtex, mas sim qualificado (se de bloco, calhau ou de 

seixo).  Associa-se à seleção da matéria-prima e sua disponibilidade. 

 

 

7.1.1.5 Queima 

 

Refere-se à presença (código 01) ou ausência (código 00) de sinais de preparo da 

matéria-prima e de fragmentação térmica por outros motivos que não o primeiro. 

 

 

7.1.1.6 Uso 

 

Refere-se à presença (código 01) ou ausência (código 00) de sinais de uso em uma 

análise macroscópica. Não foi utilizada técnica para análise microscópica nos bordos de 

uso, uma vez que se mostraram improdutivos durante as análises. Somam-se traços dos 

sedimentos sobre os prováveis sinais de uso. Além disso, não contamos com estudos 

traçológicos seguros na América do Sul. Comparações etnográficas consistentes com 

sinais de uso em artefatos indígenas inexistem em nosso continente e não há razões 

para aplicá-las, mesmo que experimentalmente, para indústrias líticas lascadas 

associadas a um período muito recuado. Não confundir sinais microscópicos de uso 

com sinais de curadoria e reavivamento de bordo. 
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7.1.1.7 Talão 

 

Refere-se ao tipo de plataforma de impacto criada para a retirada de uma lasca. Cada 

lasca, debitada sob um determinado eixo em relação à plataforma cria um determinado 

tipo de lasca em uma determinada matéria-prima. Um artefato apresenta talão quando 

produzido sobre lasca. Podem apresentar morfologias distintas, assim como sinais de 

preparo. A diferença entre talão liso e linear foi definida pelo critério espessura: até 

1mm, talão linear (com ou sem preparo) e > 1mm talão liso. Para caracterização de 

cada tipo de talão ver item 7.1.5. 

 

 

7.1.1.8 Comprimento, Largura e Espessura 

 

Variáveis quantitativas das dimensões de uma lasca, artefato, núcleo e de 

fragmentos de núcleo e artefatos medidos em milímetros (mm). As dimensões de 

uma peça podem situá-la dentro de uma etapa da cadeia operatória ou qualificar a 

portabilidade de um artefato e núcleo. O eixo de debitagem serviu de orientação de 

medida para as lascas e o eixo morfológico serviu de orientação para se tomar as 

medidas de núcleos e artefatos em que não foi possível determinar seu suporte 

original lasca. 

 

 

7.1.2 Tipos de lasca 

 

Apresentamos, a seguir, os tipos de lasca consideradas em nossas análises de acordo 

com o modelo De Blasis (1988) com adaptações realizadas por esta Dissertação. 

Associamos cada tipo de lasca à possibilidade de associação de uma das macro-

etapas da cadeia operatória: 1) extração/teste da matéria-prima; 2) preparo do 

núcleo e obtenção de suportes; 3) descorticamento dos suportes e redução do 

núcleo; 4) transformação do suporte em pré-formas uni ou bifaciais; 5) acabamento 

das pré-formas transformando-as em artefatos uni ou bifaciais; 6) reciclagem do 

artefato; 7) fragmentação e abandono da pré-forma, artefato ou núcleos e 

fragmentos.  
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Há muitas fases intermediárias possíveis entre essas cinco macro-etapas de 

produção de artefatos sobre lasca. Da mesma forma, as fases são distintas quando 

tratamos de redução e esgotamento de um núcleo, da transformação deste em 

artefato ou quando tratamos, ainda, de técnicas de talhamento, distintas das de 

lascamento. As lascas são apresentadas de acordo com sua inserção em um ou mais 

estágios da cadeia operatória em que possam ter sido resultantes. Notemos, 

conquanto, que se trata de uma análise voltada para um contexto específico e que 

atendeu às suas demandas intrínsecas. A adoção do conceito de lascamento bipolar 

ou unipolar considerada nas indústrias do sul do país não perfaz sentido 

fundamental em nossa perspectiva, mesmo porque a representação de lascamento 

bipolar não é sempre refletida no material resultante da debitagem, como 

demonstram experimentos de Crabtree e os de Tierry Aubry em experimentos no 

Laboratório de Arqueologia da UFMS em setembro de 2005 (149). 

 

 

7.1.2.1 Lasca simples 

 

Lasca de dimensão circular ou quadrangular com nenhum ou apenas um sinal de 

nervura na face dorsal. Geralmente apresenta talão liso ou liso com preparo. Pode ter 

sido debitada em eixos diagonais à plataforma plana de núcleos não bifaciais e está 

associada à macro-etapa 2. Não confundir com lasca de fatiagem.  

 

 

7.1.2.2 Lasca siret 

 

Lasca fraturada na direção do eixo de debitagem. Quando a força aplicada se propaga 

mais do que o limite de resistência físico-material da matéria-prima ocorre sua 

fragmentação no eixo central do impacto. A fratura siret pode ocorrer em muitos tipos 

de lasca que, se não fraturadas, poderiam ser associadas às diversas etapas da cadeia 

operatória. Não pode ser medida sua largura em razão da fratura. Considerada como 

acidente de lascamento e não uma forma desejável. 

 

                                                 
(149) Os dados desses experimentos são alvo de pesquisa de Martins e Kashinomoto na compreensão 
da tecnologia do já clássico sítio Brasilândia 8. 
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7.1.2.3 Lasca inicial 

 

Lasca com setor dorsal completamente corticado, indicando a fase inicial de 

descorticamento ou redução do núcleo. Ao contrário da denominação adotada por 

Prous (1992), não a compreendemos como integrante de um sistema de debitagem 

com fases primárias ou secundárias, considerando que essa classificação não 

reflete a complexidade das diferentes cadeias-operatórias de lascamento e 

talhamento. 

 

 

7.1.2.4 Lasca de flanco de núcleo 

 

Lasca com setor dorsal formando ângulos entre 70 e 110 graus, com uma ou duas 

nervuras paralelas em núcleos unidirecionais ou múltiplas nervuras com uma nervura 

central mais saliente em núcleos multidirecionais e bifaciais, revelando sua disposição 

da lasca destacada em um dos flancos ou quinas de qualquer um dos dois macro-tipos 

de núcleos citados acima (uni e multi-direcionais). Nas indústrias dos horizontes 2 e 3 

são, geralmente, sobre núcleos mulidirecionais bifaciais. 

 

 

7.1.2.5 Lasca de reavivamento de núcleo 

 

Lasca similar à lasca de flanco de núcleo. Suas diferenças devem-se à existência de 

pátina no setor dorsal da lasca, revelando retomada do núcleo. Pátinas ocasionadas pela 

relação físico-química com os sedimentos foram detectadas no contexto do horizonte 2 

e ausentes do horizonte 3, talvez devido ao maior tempo de exposição das peças no 

ambiente sedimentar em profundidade maior. As nervuras de uma lasca de 

reavivamento de núcleo não são necessariamente similares àquelas apresentadas pelas 

lascas de flanco de núcleo, podendo apresentar uma feição mais suave, com ângulos 

mais abertos. No geral, núcleos de ambos os horizontes apresentam-se multidirecionais 

bifaciais e as lascas associados ao reavivamento são predominantemente associados a 

este tipo de núcleo. 

 

 



 299

7.1.2.6 Lasca de reavivamento de bordo 

 

Lasca associada à manutenção do bordo ou seu reavivamento. As diferenças entre 

reavivamento e manutenção não foram aprofundadas nesta Dissertação e é comum que 

sejam mescladas essas duas variáveis na literatura arqueológica brasileira. Nem sempre 

a manutenção de um artefato implica no reavivamento do bordo por lascamento direto 

ou indireto, existindo outras formas de retomada do bordo ativo tal como a abrasão. 

Geralmente apresentam largura maior que comprimento quanto do reavivamento de 

bordos de pontas projéteis, apresentando prolongamento de lascamentos nas faces 

ventral e dorsal. Nos artefatos unifaciais, situação similar ocorre com maior freqüência 

no horizonte 3, período em que os raspadores plano-convexos unifaciais são mais 

freqüentes. Os talões associados são lineares com preparo, lineares, puntiformes e 

diedros através de percussão macia nos bifaciais e, ocasionalmente, através de 

percussão dura nos bordos mais abruptos dos artefatos unifaciais. Lascas associadas às 

macro-etapas 5 e 6 

 

 

7.1.2.7 Lasca de espatifamento 

 

Lasca associada, geralmente às macro-etapas 1 e 2, de teste da matéria-prima e redução 

de núcleo. São usados, quase sempre, percutores duros e pesados, quase sempre calhaus 

oblongos de calcário e quartzo, seixos de quartzo e quartzito. Raramente são 

encontrados percutores de sílex (apenas um caso no sítio Barro Branco 8). Apresentam 

bulbo proeminente, às vezes dois bulbos (lascas bicônicas de espatifamento) e talão 

cortical, liso ou quase, sempre, esmigalhado. Apresentam largura e comprimento acima 

de 50mm e espessura sempre superior a 20mm. Do conjunto de lascas é aquela, junto 

com as lascas de descorticamento associadas às macro-etapas 1 e 2, de maiores 

dimensões. Em 90% dos casos apresenta córtex. 

 

 

7.1.2.8 Lasca com crista 

 

Lasca com nervura central em crista que divide o setor dorsal em duas folhas. 

Usualmente associada às macro-etapas 4 e 5. Os tipos de talão associados em maior 
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freqüência são o linear, o puntiforme e, mais frequentemente, o diedro. É comum que 

formem lâminas e, em alguns casos muito raros, estão associados à redução de núcleos 

semi-esgotados unidirecionais e, mais raro ainda, a núcleos multidirecionais semi-

esgotados ou em fase de esgotamento. Apresentam espessura inferior a 5mm. São 

freqüentes no horizonte 2. 

 

 

7.1.2.9 Lasca ultrapassante e lasca transbordante 

 

Lascas associadas a acidentes de lascamento (Roche & Tixier 1984). Em alguns casos, 

é possível que tenham sido produzidas intencionalmente (De Blasis, 1988: 78). A lasca 

ultrapassante apresenta força propagada sobre a massa que amplia em espessura o setor 

dorsal de uma lasca, enquanto a transbordante amplia o setor ventral da mesma. 

Julgamos que a ocorrência dessas lascas representem para o artesão, dados de 

suceptibilidade da matéria-prima ao lascamento, já que evidencia a relaçõ de 

propagação da força em uma massa de densidade e coesão x ou w. Nos horiozontes 2 e 

3 ocorrem com pequena freqüência, sempre associadas à macro-etapa 1. 

 

 

7.1.2.11 Lasca de descorticamento/retiradas de impurezas internas 

 

Lasca com sinais propositais de retiradas de córtex de bloco, calhau e seixo. As lascas 

de descorticamento de bloco e calhau são mais freqüentes durantes as macro-etapas 1 a 

3 e menos freqüentes quando em seixos, permanecendo o fino e liso córtex dos mesmos 

até fases ulteriores associadas às macro-etapas 4 e 5. Embora outras categorias de lasca 

apresentem sinais de córtex, não consideramos que a presença do mesmo seja uma 

referência imediata à inserção da lasca neste tipo/atributo. A classificação de uma lasca 

neste tipo depende da seqüência operacional associada, se da redução de um núcleo 

após um teste de matéria-prima e, em alguns poucos casos, da retirada de impurezas 

cristalinas em calcários silicificados. O objetivo de uma lasca de descorticamento é 

retirar impurezas e elementos que prejudiquem a confecção do artefato ou sua função. 

Quando o resíduo cortical não impede a função do artefato, ele é mantido como parte 

integrante do mesmo. 
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7.1.2.12 Lasca de acabamento 

 

Tipo de lasca associada às macro-etapas 4 e 5. Embora tenham uma sub-classificação 

muito ampla em nossa classificação, julgamos ser melhor apresenta-las sob este único 

tipo. As lascas de acabamento podem se concentrar em retiradas em porções muito 

distintas de superfícies de um artefato unifacial e, também, bifacial. Neste último caso, 

detectamos a presença de lascas de acabamento associadas à formatação das aletas e 

pedúnculos, dos setores dorsais, ventrais ou indiscriminados, assim como da 

formatação distal e mesial desses mesmos artefatos. A subdivisão das lascas de 

acabamento será abordada  na produção de artefatos no item 7.1.4. 

 

 

7.1.2.13 Lasca fragmentada 

 

Lasca sem morfologia completa, destituída de uma ou duas de suas porções mesial 

ou distal, mas que conserva, ainda, a plataforma de impacto (talão). Apenas uma ou 

duas de suas dimensões podem ser tomadas e, em alguns casos, nenhuma. Nos casos 

em que a morfologia pode ser inferida com segurança, indicou-se o tipo de lasca 

fragmentada em um sub-campo. Este recurso possibilitou estimar a freqüência de 

acidentes com determinados tipos de lasca. No horizonte 2 são as lascas de flanco 

de núcleo e preparo que apresentam o maior índice de fragmentação; dado similar 

para o horizonte 3. Pode estar associada à qualquer uma das macro-etapas, levando-

se em consideração a fragmentação por ações geomecânicas durante a formação do 

depósito arqueológico. 

 

 

7.1.2.14 Lasca de fatiagem 

 

Tipo de lasca muito raro nos horizontes 3 e ausente no horizonte 2. Detectadas com 

maior freqüência em sítios do horizonte 4, agricultor, não abordado por essa 

Dissertação. Apresenta-se usualmente como produto de uma seqüência de 

lascamento em uma mesma plataforma, formando em princípio um núcleo 

unidirecional para esgotá-lo em fatias usadas como suportes ulteriormente 

retocados. O caso de ocorrência do uso da técnica de fatiagem não se aplica do 
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mesmo modo em blocos. Esse tipo de lasca não tem relevância estatística nos 

conjuntos estudados e não permite estabelecer um cenário consistente das relações 

entre o horizonte 3 e 4. Não o associamos a nenhuma das macro-etapas 

mencionadas por considerar esse tipo de lasca com pequena representação 

porcentual e exógena às técnicas mantidas nos horizontes 2 e 3. 

 

 

7.1.2.15 Lasca de preparo 

 

Lasca associada ao preparo de plataforma unidirecional de núcleo ou de melhor 

definição da plataforma para retirada de lasca e obtenção de suportes. Sua 

associação a núcleos multidirecionais bifaciais existe, porém de complexa 

remontagem e exigiria estudos em detalhe. A retirada de um lasca de preparo serve 

também para orientar o eixo da próxima retirada de lasca, aumentando a 

possibilidade de acerto e eficácia no término de um artefato. Geralmente são 

quadrangulares ou retangulares com setor do talão mais espesso em relação à 

espessura de sua porção meso-distal nas indústrias dos Horizontes 2 e 3. De 

qualquer forma, essa não é uma regra geral, quando aplicado lascamento por 

pressão, a tendência é que a lasca de preparo apresente um talão linear ou 

multifacetado com bulbo linear discreto de espessura inferior a 1mm. 

 

 

7.1.2.16 Lasca de adelgaçamento 

 

A lasca de adelgaçamento é utilizada em três contextos básicos: 1) para melhor preparo 

para retiradas de laminas grandes e pouco espessas; 2) para uniformização dos setores 

ventrais e dorsais de um artefato bifacial em sua fase de acabamento e 3) para dar 

melhor acabamento estético e, por este motivo, associado às foliáceas. Lascas de 

adelgaçamento têm maior presença no Horizonte 2 e pouca expressividade no 

Horizonte 3. Inferirmos por artefatos associados ao Horizonte 1 que a técnica de 

adelgaçamento foi predominantemente utilizada por grupos caçadores-coletores do 

Paleoíndio em detrimento do uso de técnicas habituais de acabamento que reunimos 

nos Horizontes 2 e 3 sob a classe lascas de acabamento. 
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7.1.3 Tipos de núcleo 

 

Embora a literatura apresente um número grande de tipologias de núcleo, adotamos 

duas macro-subclasses de acordo com o eixo de debitagem predominante para extração 

de suportes: 1) núcleo unidirecional e 2) núcleo multidirecional. Neste último, 

predominantes nas coleções analisadas, diferenciamo-lo em globular e discoidal 

(adaptado de Caldarelli, 1983: 159-165). Embora a classificação dos núcleos permita 

nas coleções analisadas o estabelecimento de uma chave mais ampla, optamos por não 

ampliar sua classificação nesta Dissertação. 

 

 

7.1.3.1 Núcleo globular 

 

Denominação dada, nesta Dissertação, a um núcleo multidirecional em que, como 

salienta Caldarelli (1983: 160): “as retiradas, múltiplas, procedem de diversas direções 

e os núcleos apresentam-se, portanto, tendendo a forma globulares, termo pelo qual 

são comumente designados”. Quando um núcleo apresentava pouca ou nenhuma 

reserva de matéria-prima para ser debitada, consideramo-lo esgotado. 

 

 

7.1.3.2 Núcleo discoidal 

 

Denominação dada, nesta Dissertação, a um núcleo multidirecional em que as retiradas 

são realizadas de forma centrípeta ou centrífuga formando uma secção biconvexa. São 

mais raros na coleção, situação similar à detectada n os núcleos discoidais do médio 

Tietê por Caldrelli (1983: 164). Diferem dos núcleos discoidais desta última região por 

apresentarem lascamentos nas duas secções e por não contarem necessariamente com 

um setor mais elevado no setor central de onde partem os lascamentos. 

 

 

7.1.4 Tipos de artefatos 

 

Foram cadastrados os seguintes tipos de artefatos: pontas projéteis, armaduras, 

raspadores (de diversas tipologias); percutores, bolas, furadores e placas com orifícios. 
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A maior freqüência de vestígios são as pontas projéteis, seguidas dos raspadores. 

Percutores são raros, mas existem. Quanto aos furadores, bolas e placas com orifícios 

eles apareceram em baixíssima freqüência (inferior a 0,5% da coleção) e estão em 

alguns sítios, justamente aqueles mais densos, tais como o Barro Branco 14 e o Lagoa 

de Cima 3. A seguir, uma rápida descrição da morfologia-tipo desses artefatos 

detectados na área de estudo desta Dissertação. 

 

 

7.1.4.1 Raspadores 

 

Nas coleções analisadas não consideramos as diferenças entre raspador e raspadeira, 

por considerar que a presente Dissertação não produz uma tipologia completa como 

aquela apresentada por (De Blasis, 1989).  Foi considerado raspador artefatos sobre 

lasca, alterados em sua porção dorsal e na produção de bordos semi-abruptos (45°) a 

abrupto (entre 60 e 90°).que tinham por finalidade raspar e cortar. Há raspadores 

bifaciais onde o setor ventral na lasca também sobre alteração. Estes últimos são mais 

raros na coleção. Predomina os raspadores terminais gráceis sobre lâmina de flanco de 

núcleo e os pequenos raspadores plano-convexos, raramente longitudinais plano-

convexos (onde C é 3 vezes maior que L). Apresentam sempre secção transversal curta 

e nunca apresentam córtex. 

 

 

7.1.4.2 Percutores 

 

Como não encontramos percutores macios, contamos apenas com a presença de 

percutores duros, sobretudo seixos de quartzito captados no rio Almas. Apresentam 

morfologia ovular, discóide e circular. Apresentam, quase sempre, sinais de uso nas 

extremidades e não nas porções dorsal e ventral, embora também ocorra raramente. 

Alguns núcleos e bolas foram utilizados como percutores, principalmente se em quartzo 

leitoso ou em sílex negro (esses únicos exemplos estão no sitio Barro Branco 14). Não 

dispomos de dados para São Paulo no que diz respeito a percutores para o Estado de 

São Paulo, mas cremos que sejam similares àqueles encontrados por Mentz Ribeiro 

associados às Fase Uruguay e Umbu no sítio RS-TQ-58 (1999: 55, fotos a-e, material 

associado ao período I). 
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7.1.4.3 Almofarizes 

 

Detectado apenas nos sítios onde a diversidade de funções é mais acentuada. Ao contrário 

dos almofarizes associados a agricultores, os associados ao contexto caçador-coletor é 

produzido sobre pequenas placas onde, quase sempre, há dois orifícios com 2 cm de raio, 

um em cada face. Neste orifício há sinais de picoteamento. Estão próximos de grandes 

bolsões de lascamento, associados a pré-formas, pontas-projéteis e percutores, como na 

camada 2 do sítio Barro Branco 14. Deve ter servido como plataforma para acabamento de 

artefatos ou em alguma etapa em que ainda não o podemos incluir com segurança. 

 

 

7.1.4.4 Pontas-projéteis 

 

As pontas-projéteis apresentam-se com freqüência baixa na área de pesquisa, embora 

possa parecer às vistas de algum pesquisador que seja o contrário. A freqüência das 

mesmas no conjunto artefatual é sempre inferior a 2%, mesmo nos sítios-oficina, onde 

predominam as pré-formas em relação às pontas-projéteis acabadas e reavivadas. Sua 

variedade morfológica é grande em um mesmo horizonte ou camada e revelam a 

influência de diversos artesões na confecção das mesmas. Aletas podem ser muito 

variadas, predominando aquelas em ângulo reto e os pedúnculos apresentam-se 

côncavos ou convexos. Apenas as pontas projéteis associadas ao Horizonte 1 

apresentam fishtale na área de estudo e são muito raras. 

 

 

7.1.4.4.1 Aletas 

  

As aletas de uma ponta-projétil formam a base (quase sempre) triangular de sua forma, 

contribuindo na aerodinâmica projétil e na formatação dos bordos da mesma. Nos 

horizontes 2 e 3 praticamente todas as pontas são triangulares, raramente ocorrendo 

fusiformes ou serrilhadas. Este fato deve-se, provavelmente, à baixa piscosidade do alto 

rio das Almas e pela efetividade de técnicas com armadilhas nas corredeiras durante 

qualquer período no ano. A formatação das aletas de uma ponta-projétil produz lascas 

de acabamento onde L é maior que C e o talão é a parte mais espessa da peça, similar à 

formatação de uma lasca de adelgaçamento.  
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7.1.4.4.2 Pedúnculos 

 

O pedúnculo de uma ponta-projétil é o setor onde registra-se o talão retocado, assim como 

setor de encabamento em haste da mesma. Pode apresentar formatação côncava, convexa 

ou reta. As diferenças entre pontas projéteis dos Horizontes 2 e 3 são discretas, mas 

ocorrem neste quesito, com predomínio de pedúnculo de base convexa no Horizonte 3 em 

detrimento da maior representatividade de pedúnculos com base côncava, esta mais similar 

aos pedúnculos fishtale do Horizonte 1. Constituem, em 93% dos casos a parte mais 

espessa de uma ponta projétil em ambos os Horizontes, demonstrando, parcialmente, este 

setor como setor proximal da lasca onde foi produzida. 

 

 

7.1.4.4.3 Setor dorso-ventral indiscriminado 

 

As maiores diferenças no tratamento das pontas projéteis entre os Horizontes 2 e 3 não 

estão configuradas em suas formas ou tipo, mas no tratamento de lascamento nos setores 

dorsal e ventral da lasca de suporte da ponta-projétil. Isto quer dizer que sutis diferenças 

tecnológicas podem ser evidenciadas no sentido dos lascamentos dados às matérias-primas 

e na preocupação de se dar uma formatação foliácea às pontas projéteis. Esta é uma 

preocupação presente no Horizonte 2 e menos presente no Horizonte 3. Não elaboramos 

contudo, um índice seguro de distinção entre os dois conjuntos, pois inclui variáveis de 

cálculo complexo, mas outros dados indiretos nos apontam esta distinção segura, tais como 

espessura, observação dos tipos de retiradas predominantes no momento de acabamento 

das pontas e tratamento dado à diminuição da espessura na proximidade do pedúnculo, 

com retiradas similares às de preparo, quadrangulares ou retagulares que formam sulcos em 

um dos setores (dorsal ou ventral) das pontas, geralmente ventral, onde o bulbo e talão já 

haviam sido retocados previamente mas que, ainda assim, guardava uma reserva de 

matéria-prima mais espessa. 

 

 

7.1.4.4.4 Extremidade aguda 

 

Trata-se do setor distal das pontas projéteis. Todas apresentam esta porção ao 

menos que esteja fragmentada, porém existente em todos os casos. O sentido dessa 
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extremidade é seu objetivo-função: perfurar. Podemos dizer que é o sucesso de 

penetração de uma extremidade aguda de uma ponta projétil que faz com que, aliado 

à estratégia de caça, garante o sucesso d modelo dietético caçador-coletor. Quanto 

mais aguda a extremidade de um ponta-projétil, maior profundidade pode ser 

atingida pela força propulsora, seja por arremesso com lança ou por lançamento 

com arco. 

 

 

7.1.4.5 Furadores 

 

Os furadores são raros na coleção. Apenas nos sítios Barro Branco 14 e Lagoa de Cima 

3 foram detectados. Nos dois casos, trata-se de sítios densos, cabeça de clusters. São 

feitos sobre lasca ou lâmina, sempre unifaciais, embora possam apresentar lascamento 

bifacial discreto. Tendem a aproveitar o setor distal da lasca, usualmente de flanco de 

núcleo e produzir um bico encurvado internamente de acordo com a habilidade destra 

ou canhota do artesão. 

 

 

7.1.4.6 Bolas 

 

Trata-se do tipo de artefato mais incomum e curioso na coleção. Não fora 

detectados na coleção do Médio Ribeira e não há notícias desses artefatos na 

literatura paranaense consultada (principalmente Chmyz). São matérias-primas 

reduzidas por picoteamento e lascamento à uma situação esferoidal. Sinais de uso 

como percutor são evidentes, porém, pode ter servido de reservar de matéria-prima 

ou alguma função ainda não conhecida. Foram encontradas apenas duas dessas no 

sítio Barro Branco 14, uma em quartzo leitoso e outra em sílex negro. Não há sulcos 

e nem outros sinais macroscópicos de uso que não o de percussão. Novas 

escavações podem revelar o contexto de função desse artefato. No sítio Br14 as 

bolas estavam em setores periféricos, junto a uma lomba entre os sítios Barro 

Branco 14 e 11, associados a um pequeno bolsão de lascamento. Ocorrem apenas no 

Horizonte 2. 
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7.1.5 Outras categorias de vestígios líticos lascados 

 

Em seguida, tratamos de traçar o perfil de outras classes de vestígios lascados 

constantes na coleção. Sigamos atentos ao fato de que são descritos de acordo com 

macro-características detectadas nos Horizontes 2 e 3. 

 

 

7.1.5.1 Detrito/fragmento de lascamento 

 

Um fragmento de matéria-prima ou detrito corresponde a um agrupamento de vestígios 

líticos em que não há possibilidade de leitura adequada de sua morfologia por 

apresentar duas ou mais faces de fratura sem elementos diagnósticos precisos. Entram 

nessa classe fragmentos de lasca com mais de três secções fraturadas, assim como 

porções de fragmentos de núcleo em que não está clara a origem de impacto. Acidentes 

de lascamento, técnicas de espatifamento, testes de matéria-prima e retirada de arestas 

do núcleo com percutores duros onde a força aplicada é maior que a resistência média 

do material ou difratada em linhas determinadas por impurezas internas correspondem 

à maior parte desta classe de vestígios. 

 

 

7.1.5.2 Seixo e fragmento de seixo 

 

Seixos inteiros são transportados para os sítios arqueológicos, usualmente de pequenas 

proporções. No Horizonte 2 há uma concentração maior de seixos de sílex negro, 

enquanto no Horizonte 3 os seixos majoritários são de sílex marrom ou de quartzito 

(utilizados como percutores). O sílex negro em seixos pode ser encontrado nas 

cascalheiras no alto Almas, na altura do Barro Branco e do Ouro Fino e no baixo curso 

do córrego da Onça (não se sabe se transportado por ação humana), enquanto o sílex 

marrom não foi detectado em nossas prospecções na calha do Almas no setor 

Cachoeira-Barro Branco. 

 

Os seixos são suportes de núcleos. Podem ser preparados termicamente ou não. Em sítios 

como o Barro Branco 9 os seixos de sílex negro mostram sinais de preparo térmico e todas 

os vestígios de colaração vermelha ou amarelada são resultados desse preparo térmico. Há 
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situações de estiolamento pós-preparo, descritas no item 7.1.5.4. Seixos não aptos ao 

lascamento ou em estágio de preparo estão presentes nos sítios, mas são raros, 

normalmente já transformados em núcleos e esgotados. Seixos e fragmentos de seixo 

ocorrem em maior porcentagem no Horizonte 3, enquanto observamos estocagem de 

matéria-prima em sítios associados ao Horizonte 2 (Barro Branco 9, por exemplo). 

 

 

7.1.5.3 Bloco e fragmento de bloco 

 

Raros são os sítios em que constam blocos de matérias-primas. Apenas o sítio Sítio 

Velho 1 apresenta alguns blocos, associados à extração de matérias-primas em 

profusão. No geral, percebe-se que porções pequenas de bloco são transportadas aos 

sítios e aí debitadas. Os blocos são empregados desde o Horizonte 2, com exploração 

do calcário silicificado do sítio Velho. Tais blocos são formados nas faces mais altas 

dos veios em que existe o sílex, no contato entre granitos e faixa do Complexo 

Açungüi. Há outras fontes que não essa faixa de contato, provavelmente dos poucos 

afloramentos em matacões de granito, como revelam os tipos de córtex de sílex dos 

sítios da AP Leiteria e AP Barro Branco. Os únicos afloramentos detectados neste 

sentido estão entre os bairros rurais Villico-Anacletos com Pêssego, onde Kerren de 

calcário também ocorrem próximo à AP Leiteria. 

 

 

7.1.5.4 Fragmento térmico 

 

Consideramos dois tipos de fragmentos térmicos. Um primeiro associado à situação de 

preparo da matéria-prima, usualmente seixos (e não blocos), ocasionados por 

destacamentos curvos da matéria-prima onde o movimento de calor aumenta as 

diferenças entre coesão interna e externa dos minerais que o compõe, destacando-as 

homogeneamente se expostas a calor contínuo e sem grandes amplitudes. Neste caso, o 

setor ventral apresenta na maioria dos casos ângulo agudo em relação ao setor dorsal, 

de ângulo mais aberto. Em condições de preparo de um seixo, isso supõe que o calor do 

fogo não seja aplicado diretamente sobre a matéria-prima, mas que a fonte de calor 

circunde-o ou o sobreponha com camadas intermediárias de sedimentos ou outros 

seixos (supostamente de menor qualidade ao lascamento).  
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Um segundo tipo de fragmento térmico está associado à exposição do mesmo à 

fonte de calor imediata, deformando-o e criando enrugamentos, alterando o estado 

morfológico natural do suporte. Isso quer dizer que há uma diferença fundamental 

entre preparo térmico e queima, diagnosticada nesta pesquisa através do sílex 

vermelho, sobretudo para o primeiro e deformidades e enrugamentos no segundo 

tipo de fragmento térmico.  

 

 

7.1.5.5 Fragmento de artefato 

 

Todo e qualquer fragmento que apresente morfologia completa e diagnóstica de um 

artefato de origem lítica lascada. Isso inclui raspadores, furadores e bolas, assim como 

outros tipos lascados, com exceção de fragmentos de pontas-projéteis, considerados à 

parte. Diferenciamos fragmento de artefatos unifaciais de bifaciais, assim como 

fragmentos de percutores e de ouros artefatos não lascados em outra classe. Aplicado, 

sobretudo, aos fragmentos de raspadores terminais, fronto-laterais e longitudinais 

plano-convexos. Nos Horizontes 2 e 3 esses fragmentos são resultado de uso intensivo 

e curadoria desses artefatos. 

 

 

7.1.5.6 Lasca retocada 

 

Consideramos lasca retocada como um artefato informal (em contraposição aos 

artefatos formais onde sinais de manutenção são mais acentuados). Associada a na 

literatura a contextos de uso mais expediente, apresenta a mesma freqüência nos 

dois horizontes estudados, ou seja, de 0,2% da coleção de cada sítio, sendo essa a 

média geral de sua presença nos sítios do Barro Branco. Usualmente o setor lascado 

é o distal e lateral e, mais raramente, retocada sobre a plataforma setor dorsal, 

distinto dos sinais de preparo, pois mais estreitas e com freqüentes sinais de uso. 

Consideramos, ao contrário da literatura, que esses artefatos informais foram 

intensamente utilizados, com alguns casos de reavivamento não descaracterizando, 

contudo, seu aspecto informal. 
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7.1.5.7 Fragmento de núcleo 

 

Porções fragmentadas em uma ou duas secções do corpo principal de um núcleo. São 

freqüentes os fragmentos de núcleo prismático com debitagem multidirecional. Neste 

tipo de núcleo a fragmentação é mais usual, pois a fraturação não acompanha apenas as 

impurezas internas da matéria-prima, mas as linhas e nervuras externas de lascamentos 

anteriores. Diferencia-se de um detrito/fragmento por apresentar porções claras com 

sinais de debitagem, como parte integrante de um núcleo anterior.  

 

7.1.6 Tipos de talão 

 

Talão é a plataforma de impacto na qual uma força aplicada foi aplicada pelo percutor. 

É denominada chassis por Fagundes (2004), que adotou a nomenclatura francesa. 

Todas as relações tecnológicas de produção de artefatos percorrem a relação entre 

percutor e talão. Nessa relação, leva-se em conta o tipo de talão e o ângulo 150 do eixo 

de debitagem, evidência do objetivo do artesão em determinada etapa de lascamento na 

produção de um artefato ou de outras etapas da cadeia operatória. Desde a origem, ou 

seja, da extração de matérias-primas para obtenção de suportes e mesmo nos processos 

de talhamento, as resultantes de testes e exploração das mesmas estabelece lascas e 

núcleos, numa relação mediada pela ação percutora em pontos de impacto específicos, 

os talões. Consideramos que os diferentes tipos de talão percorrem etapas distintas da 

cadeia operatória, embora não adotemos uma visão uniformitarista da tecnologia, como 

é comum aos tecnólogos de nossa disciplina. Apresentamos, a seguir, os talões 

considerados nesta Dissertação. 

 

 

7.1.6.1 Talão cortical 

 

Este tipo de talão está associado a dois tipos de situação: 1) ao teste da matéria-prima 

ou sua redução inicial em núcleo; 2) à retirada de córtex para melhor design de um 

artefato, que facilite sua função e, às vezes, ao seu acabamento estético. Pode ser 
                                                 

(150) Os cálculos de ângulos de debitagem foram calculados em pequena porção da amostragem. 
Escolhemos não calculá-los sistematicamente, pois o tipo de talão revela, por si mesmo o ângulo 
em que está incluso. Além disso, não acessamos as escolhas tecnológicas do artesão, mas sim dos 
parâmetros regionais, numa middle range approach. 
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preparado quando o córtex apresenta-se liso (como em seixos), embora raramente 

ocorra a córtex de blocos. A presença de talão cortical pode ser de uma lasca inicial, 

assim como qualquer outro subtipo (não adotamos o modelo proposto por Prous 1992). 

 

 

7.1.6.2 Talão liso 

 

Tipo de talão em que a superfície plana é superior a 1 mm de espessura e largura 

superior a 1 mm. As relações entre essas medidas podem definir diferenças tênues entre 

talão puntiforme e talão linear. Trata-se de um tipo talo muito comum em indústria de 

agricultores e bem representado na indústria aqui analisada. Cabe salientar que está 

associado a todos os tipos de lasca em diversas etapas da cadeia operatória. 

 

 

7.1.6.3 Talão diedro 

 

Tipo de talão com plataforma atípica em que há uma dobradura da mesma em ângulo 

aberto ou agudo diferenciando em duas faces a plataforma. Nesta situação, o ponto de 

impacto atinge a quina da dobradura da plataforma. Esse tipo de talão está associado, 

sempre, nas indústrias dos Horizontes 2 e 3 à fase de acabamento de artefatos. Em 

pontas-projéteis, lascas com talão diedro são obtidas a partir da regularização dos 

setores ventral e dorsal, principalmente quando a regularização segue do setor distal 

para o centro de massa da ponta ou das aletas em direção ao centro. 

 

 

7.1.6.4 Talão facetado 

 

Tipo de talão pouco freqüente nas coleções do alto Paranapanema, embora com 

freqüência significativa no Médio Ribeira. Julgamos que estas diferenças entre as duas 

áreas de pesquisa recaiam em um detalhe técnico de análise: lascas com talão facetado 

preparado são difíceis de serem discernidos de um talão linear preparado de uma lasca 

de reavivamento de bordo de ponta projétil. Da mesma forma, considerando-se esse 

viés técnico de análise, que recairia sobre uma porcentagem de 2,0% de freqüência de 

lascas durante o Horizonte 2 e 3,4% das lascas durante o Horizonte 3, a quase ausência 
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deste talão é significativa se comparada com De Blasis (1988). Exploraremos esta 

questão mais adiante. 

 

 

7.1.6.5 Talão liso 

 

Tipo de talão em que a espessura da plataforma de impacto é inferior a 1 mm, alongada 

no setor perpendicular ao eixo de impacto no valor de 0,3mm ou superior (inferior a 0,3 

considera-se puntiforme). Sempre associado a etapas de preparo e acabamento de 

artefato. Com freqüência apresenta sinais de preparo quando relacionadas à formatação 

de núcleos e estágios pré-formativos de um artefato uni ou bifacial. Em estágio 

avançado de acabamento do artefato não apresenta preparo, destacados por pressão. 

 

7.1.6.6 Talão esmigalhado 

 

Talão com secção plana irregular perpendicular em relação ao eixo de debitagem. 

Apresenta, invariavelmente, bulbo proeminente conchoidal, em alguns casos formando 

cones denominados na literatura como Herzian cone (Andrefsky, 1998:). Associado, 

usualmente, às técnicas iniciais de teste de matéria-prima ou uso de percutores duros 

aplicados com grande força, impacto e violência. Caso a matéria-prima apresente uma 

resistência interna baixa e irregular, ou seja, que permita difração da energia aplicada 

entre componentes mineralógicos de tamanho e coesão distintos, o talão pode 

apresentar rupturas de diversas ordens que, por serem irregulares, denominam-se em 

um único qualificador: esmigalhado. 

 

 

7.1.6.7 Talão puntiforme 

 

Tipo de talão em que a espessura da plataforma de impacto é inferior a 0,3 mm, 

alongada no setor perpendicular ao eixo de impacto inferior a 0,3mm. Majoritariamente 

associado à etapa de acabamento de artefato. Com freqüência apresenta sinais de 

preparo quando relacionadas à pré-formatação de um artefato uni ou bifacial. Em 

estágio avançado de acabamento do artefato não apresenta preparo, destacados por 

pressão. 
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7.1.6.8 Talão retocado 

 

Tipo de talão cuja origem primeira relaciona-se aos anteriores e que, em um segundo 

momento, é retocado para dar forma a uma lasca retocada no setor proximal na face 

dorsal ou ventral ou, ainda, para dar forma a um artefato formal, perdendo parcial ou 

totalmente a morfologia de talão anterior aos retoques. Essencialmente associado a 

artefatos raspadores unifaciais e, no Horizonte 3, perceptível em muitas pontas 

projéteis.  

 

 

7.1.6.9 Preparo de talão 

 

O preparo de talão é um indicador seguro de que o artesão demonstra preocupação na 

extração de um determinado suporte, aplicando-o em momentos de escolhas 

tecnológicas imposta pela matéria-prima e pelo próprio artefato (s) que tem em mente. 

Essas escolhas tecnológicas em seu conjunto não refletem dados outros do que são em 

si mesmos: estritamente tecnológicos e funcionais. Sua presença em inúmeros tipos de 

lasca representa a inclinação do eixo de debitagem que será aplicada na seqüência para 

obtenção do produto esperado. 

 

 

7.1.7 Outros tipos de análise 

 

Consideramos a abordagem macroscópica utilizada a mais adequada para uma 

abordagem comparativa das coleções do alto Paranapanema com os sítios estudados 

por De Blasis no vale do Ribeira (1988, 1996) e com um dos sítios escavados no 

Planalto de Guapiara por De Blasis (2000, sítio Itapirapuã 1). Estudos com maior 

detalhe, com ênfase nos procedimentos gestuais dos artesãos foram realizados com 

eficiência por Fagundes com uma pequena de mais de 700 vestígios da coleção do sítio 

Rezende (Fagundes, 2004). Recomendamos essa abordagem para estudos 

comportamentais que enfatizem análises intra-sítio ou para estudos sobre o uso de 

determinados artefatos associados a uma economia específica (Fagundes, 2004; 

Fogaça, 2001).  
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Procedimento similar tem sido empregado para grandes coleções do baixo São 

Francisco pelo mesmo Fagundes (manuscrito inédito) e apontam para uma abordagem 

social tecnológica muito bem elaborada, da qual esperamos os resultados. Por outro 

lado, não adotamos o modelo exaustivo de Bueno (2004), considerando-o tautológico 

se comparado aos resultados efetivos de tabelas simples cruzadas (como em De Blasis 

1988 e 1996, Andrefsky, 1998 e Meltzer 1994). Consideramos que o tratamento 

exaustivo para indústrias do Pleistoceno e Holoceno Inicial do Planalto Central tenham 

sido necessárias para a caracterização dos grupos caçadores-coletores paleoindígenas, 

mas apenas inferiu-se dados de economia e mobilidade desses grupos, 

desconsiderando-se ecofatos e análises intra-sítio detalhadas (ver Bueno, 2004). 

 

O enfoque nesta Dissertação é tecnológico e envereda-se pela cadeia operatória 

completa da organização tecnológica, isto é, do uso das fontes de matérias-primas 

disponíveis e estágios de debitagem realizados nos diversos sítios dos assentamentos 

associados aos horizontes 2 e 3 até a produção e descarte dos artefatos. Não 

consideramos, conquanto, o artefato como fato social total, mas sim apenas mais um 

elemento do contexto sistêmico. Situamos o estágio dos vestígios líticos na cadeia 

operatória de produção de artefatos bifaciais e unifaciais, mas não acrescentamos o 

elemento social por acreditar que extrapolaria os objetivos dessa Dissertação.  
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7.2 Análise das indústrias – resultados parciais 

 

Abaixo a apresentação dos dados de análise dos vestígios líticos lascados por coleção-

sítio. Os dados foram sistematizados em tabelas e alguns gráficos podem auxiliá-las 

quando necessário. Os sítios Barro Branco 11, Barro Branco 15 e Leiteria 2 não contam 

com apresentações sistemática de suas coleções, mas sim de uma macro-caracterização 

comparada às indústrias do sítio Barro Branco 14 e Leiteria 1. Optamos por deixar de 

lado a análise sistemática desses conjuntos por considerar que o objetivo de uma 

arqueografia mínima de referência já estava consolidada e por serem mais importantes 

num momento ulterior de discussões que transcendem esta Dissertação. Notemos que 

nosso objetivo com a caracterização arqueográfica é compreender, essencialmente, 

como funciona um sítio central de um agrupamento em um sistema gravitacional 

proposto por De Blasis (1988, 1996, 2000) numa perspectiva temporal e como ele pode 

nos revelar a história de ocupação de uma dada região. 

 

 

7.2.1 Vestígios do sítio Barro Branco 1 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado sobre morrote suave de fundo de vale à margem 

esquerda do córrego Embramado, afluente da margem direita do rio das Almas. Conta 

com uma coleção de 260 vestígios líticos, provenientes de 18 unidades de escavação, 

que permitiu estabelecer dois horizontes de ocupação:  

 

1) Denominado Horizonte 2, situado entre 45 e 60cm de profundidade, com uma área 

de dispersão de 190m² (entre as unidades 100N106W a 112N100W), concentrado, 

sobretudo na unidade 112N100W na área mais plana do sítio, demonstrando apenas um 

evento de lascamento neste Horizonte 2 com transporte dos vestígios para a periferia 

dos bordos do morrote. Conta com 52 vestígios;  

 

2) Horizonte 3, situado entre a superfície e os 20 primeiros centímetros de solo, com 

uma área de concentração de 323 m² no morrote e corrimento de material em superfície 

calculada em uma área total de 951,64 m². Neste Horizonte 3 estão 168 vestígios 

associados a 3 eventos de lascamento (um entre as unidades 100N96W e 103N100W; 

outro entre as unidades 109N100W e 114N97W e um último na unidade 119N97W, 
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área cortada pela construção de uma casa). Apenas vestígios com controle estratigráfico 

foram coletados neste sítio. 

 

O Mapa 6.1 (ver capitulo 6) mostra as intervenções, as escavações efetuadas no sítio e 

o perímetro de distribuição dos vestígios em superfície. Como já podemos notar há 

diferenças de áreas de distribuição de vestígios entre um horizonte e outro: Horizonte 2 

com menor densidade de vestígios no sítio, com apenas um evento de lascamento 

detectado nas escavações e Horizonte 3 com maior densidade de vestígios, com três 

eventos de lascamento detectados, revelando uma área maior, assim como maior 

densidade humana em momento mais recentes de ocupação do sítio. Esses dados são 

baseados para o mesmo número de sondagens. 

 

Uma zona de intersecção entre as camadas ocorre em algumas unidades, entre 25 e 35 

cm de profundidade entre as unidades 103N100W a 112N100W numa área estimada de 

27m² na área mais alta e plana do sítio, porém igualmente impactada por ações recentes 

de arado puxado por bois que impactou uma zona de 15 cm, conforme pudemos 

calcular in loco com auxílio de Estação Total. Os 40 vestígios aí situados foram 

desconsiderados nesta análise. Uma estrutura de combustão foi detectada a 22 cm de 

profundidade na unidade 109N100W, porém, incluída na zona mais impactada do sítio, 

a amostra não foi submetida à datação radiocarbônica. 
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Vestígios associados 

 

Os sítios de fundo de vale do Agrupamento Barro Branco raramente apresentam 

artefatos pontas-projéteis e, ao apresentarem, formam ínfima porcentagem do conjunto 

de vestígios, independente do horizonte a que estejam associados. Tratamos essa 

ausência de evidência como uma importante chave de compreensão do padrão de 

assentamento deste agrupamento.  

 

Como podemos perceber nas Tabelas 7.2 e 7.3 não consta a presença de pontas-

projéteis, embora existam sinais de que algumas tenham sido produzidas ou reavivadas 

em ambos os horizontes. A presença de artefatos apenas ocorre no Horizonte 3, 

raspadores sobre lasca de quartzo ou quartzito, além de um raspador circular pequeno 

de sobre lasca de sílex marrom. No que tange à presença de percutores ou outros tipos 

de artefatos, esses não foram detectados nas áreas escavadas (18m² de 323m²-Horizonte 

3 e 190m²-Horizonte 2), e a amostragem permite dizer que se trata de percutores 

macios, transportados pelos lascadores que aí passaram.  

 

As lascas não apresentam distinções como é esperado de um sítio de atividades 

diversificadas. Ao contrário, contamos com vestígios muito pontuais, associados à 

redução de blocos de quartzo captados localmente que, por sua abundância em 

superfície e pelas características morfológicas, optamos por considerá-los detritos de 

lascamento, prováveis fragmentos de núcleo com mais de 3 secções de fratura. Este é o 

motivo, inclusive, de considerar-se a ausência de núcleo: as limitações estruturais da 

matéria-prima disponível, um quartzo anguloso e de estrutura bem cristalina. As lascas 

simples representam 86% do conjunto de lascas do Horizonte 2 e 65,1% das lascas do 

Horizonte 3, enquanto as lascas de acabamento representam 11,6 e 17,4%, 

respectivamente. A baixa variedade de lascas demonstra que o sítio nunca foi ocupado 

como área de atividades diversificadas, isto é, não tinha funções relacionadas a um 

contexto de produção de pontas e outras atividades próprias de um sítio doméstico.  
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Tabelas 7.2 e 7.3. [7.2] Classe de vestígios nos Horizontes 2 e 3 e [7.3] Tipos de lasca nos Horizontes 2 e 3. 

 

 Horizonte 2 Horizonte 3 

Classe Qtdade (%) T Qtdade (%)T 

Artefato 0 0 3 1,8 

Lasca 43 82,6 86 51,2 

Núcleo 0 0 0 0 

Detrito 0 0 48 28,5 

Seixo 0 0 0 0 

Fragmento térmico 0 0 0 0 

Fragmento de artefato 1 1,9 0 0 

Lasca retocada 0 0 1 0,6 

Fragmento de lasca 4 7,7 4 2,4 

Fragmento de núcleo 0 0 0 0 

Estilha 4 7,7 26 15,5 

Lâmina 0 0 0 0 

Fragmento de lâmina 0 0 0 0 

Ponta projétil 0 0 0 0 

Total 52 99,9 168 100 

 Horizonte 2 Horizonte 3 

Tipo lasca Qtdade (%) T Qtdade (%)T 

Simples 37 86,0 56 65,1 

Siret 0 0 4 4,6 

Inicial 0 0 1 1,2 

De fl. núcleo 0 0 0 0 

De reav. de núcleo 0 0 0 0 

De reav. de bordo 0 0 0 0 

De espatif. 0 0 0 0 

Com crista 0 0 0 0 

De descort. 0 0 2 2,3 

De acabam. 5 11,6 15 17,4 

Fragmentada 1 2,3 8 9,3 

De adelgaç. 0 0 0 0 

De preparo 0 0 0 0 

Total 43 99,9 86 99,9 
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Tabela 7.4. Matérias-primas nos Horizontes 2 e 3 do sítio Barro Branco 1 

 

A baixa variedade de produtos de lascamento não omite, contudo, a variedade de 

matérias-primas em circulação no vale desde o Holoceno Médio (Horizonte 2): o arenito 

silicificado e o sílex são bem representados na coleção de vestígios durante esse 

período, enquanto o quartzo, já explorado localmente durante esse tempo, aumenta sua 

freqüência durante o Horizonte 3 já no Holoceno Tardio (de 50 para 76,8%) com uso, 

inclusive, do quartzito, antes apenas utilizado em percutores nos sítios que apresentam 

Horizonte 2 na região. Essa dinâmica de maior uso de matérias-primas exógenas ao vale 

do Embramado, tais como o arenito silicificado e o sílex (proveniente do Sítio Velho), 

reforçam os dados do sítio Barro Branco 14, onde há uma grande circulação dessas duas 

matérias-primas no vale e um declínio acentuado no Holoceno Tardio (Horizonte 3). 

Circunscrição territorial e interrupção de contatos com o Planalto é a mais provável 

explicação para que o arenito silicificado (intertrapiano) tenha deixado de circular entre 

os grupos caçadores-coletores do Horizonte 3.  

 Horizonte 2 Horizonte 3 

Matéria-prima Qtdade (%) T Qtdade (%)T 

Sílex 21 40,3 33 19,6 

Quartzo 26 50 129 76,8 

Quartzito 0 0 2 1,2 

Arenito Silicificado 5 9,6 4 2,4 

Total 52 99,9 168 100 
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7.2.2 Vestígios do sítio Barro Branco 3 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em pequeno patamar de média vertente à 

margem esquerda do córrego da Onça, afluente da margem direita do rio das Almas. 

Conta com uma coleção de 424 vestígios líticos, provenientes de 19 unidades de 

escavação e 4 setores de coleta superficial de vestígios. Parte significativa do sítio foi 

impactada por ação de corte parcial do setor mais alto do patamar, transportando 

vestígios mais superficiais para setores mais profundos, gerando uma inversão de 

pacotes em dois setores do sítio (norte e oeste). A análise dos vestígios dos setores 

preservados permitiu detectar dois horizontes de ocupação: 

 

1) Denominado Horizonte 2, situado entre 35 e 50cm de profundidade, com uma área de 

dispersão de 380m² (entre as unidades 97N94W a 135N90W). Não foi detectada uma 

área de concentração de vestígios. Conta com 49 vestígios;  

 

2) Horizonte 3, situado entre a superfície e os 25 primeiros centímetros de solo, com 

uma área de distribuição em superfície de 450 m² no patamar e áreas de declive, 

ocasionado pelo deslocamento de material em superfície, acelerada pelo corte do 

barranco e erosão laminar. Neste Horizonte 3 localizam-se 375 vestígios presentes nas 

19 unidades e em superfície. Parte dos vestígios do Horizonte 2, mais preservado, foi 

mesclado aos vestígios do Horizonte 3. 

 

Embora contemos com uma amostragem razoável para o Horizonte 2, torna-se inviável 

tecer comparações com os vestígios do Horizonte 3, uma vez que estão misturados com 

vestígios e sedimentos relativos ao primeiro. Dessa forma, procedemos a uma análise 

dos vestígios do Horizonte 2 e, na seqüência, à uma análise integrada entre os dois 

horizontes. 
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Tabelas 7.5, 7.6 e 7.7. [7.5] Classe de vestígios no Horizonte 2; [7.6] Tipos de lasca no Horizonte 2 e [7.7] Matéria-prima dos vestígios no Horizonte 2. 

 Horizonte 2 

Classe Qtdade (%) T 

Artefato 0 0 

Lasca 2 4,1 

Núcleo 0 0 

Detrito 11 22,4 

Seixo 0 0 

Fragmento térmico 0 0 

Fragmento de artefato 0 0 

Lasca retocada 0 0 

Fragmento de lasca 24 49,0 

Fragmento de núcleo 1 2,0 

Estilha 9 18,4 

Lâmina 1 2,0 

Fragmento de lâmina 0 0 

Ponta projétil 1 2,0 

Total 49 99,9 

 Horizonte 2 

Tipo lasca Qtdade (%) T 

Simples 3 33,3 

Siret 0 0 

Inicial 0 0 

De fl. núcleo 0 0 

De reav. de núcleo 0 0 

De reav. de bordo 0 0 

De espatif. 1 11,1 

Com crista 0 0 

De descort. 2 22,2 

De acabam. 1 11,1 

Fragmentada 1 11,1 

De  adelgaç. 0 0 

De preparo 1 11,1 

Total 9 99,9 

 Horizonte 2 

Matéria-prima Qtdade (%) T 

Sílex branco 1 2,0 

Sílex marrom 3 6,1 

Sílex negro 1 2,0 

Sílex transparente 2 5,1 

Quartzo 37 75,5 

Quartzito 3 6,1 

Arenito 1 2,0 

Calcário 1 2,0 

Total 49 100,8 
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Entre os artefatos, apenas uma ponta projétil foi detectada. As lascas e fragmentos de 

lasca representam mais de 53% da coleção deste Horizonte, com uma significativa 

participação de detritos (22,4%).Todos os fragmentos de lasca e detritos detectados no 

Horizonte 2 do sítio Barro Branco 3 são de quartzo. A distribuição nessas classes revela 

uma atividade pontual no sítio durante o Holoceno Médio com exploração do quartzo 

leitoso, que ocorre em forma de seixos no córrego da Onça, contíguo ao sítio 

arqueológico. Esta matéria-prima representa 75,5% dos vestígios deste Horizonte e, em 

menores freqüências, ocorre uma gama de sílex marrom e negro, além de alguns outros 

tipos mais raros de sílex (o transparente e branco) que somam, juntos, 15,2% dos 

vestígios. A presença de quartzito, presente na forma de seixos nos sítios escavados na 

AP Barro Branco, é um indicador complementar de que o córrego da Onça e o próprio 

rio das Almas (a menos de 100 m do sítio) eram explorados pelos grupos caçadores-

coletores que habitaram o Barro Branco 3 durante o Holoceno Médio. 
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7.2.3 Vestígios do sítio Barro Branco 4 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em vertente com declividade de 15% à margem 

direita de uma nascente denominada Grota, afluente da margem esquerda do córrego 

Embramado que, por sua vez, é afluente da margem direita do rio das Almas. Conta 

com uma coleção de 896 vestígios líticos, provenientes de 43 unidades de escavação. 

15% do sítio foi impactado pela abertura de estrada vicinal. A dispersão em 

profundidade dos vestígios permitiu detectar dois horizontes de ocupação e uma zona 

intermediária: 

 

1) Denominado Horizonte 2, situado entre 60 e 90cm de profundidade, com uma área de 

dispersão limitada a 3 pontos de concentração: 1) entre as unidades 75N76W e 78N76W 

em uma área de, aproximadamente 9m²; 2) entre as unidades 120N140W e 125N144W 

em uma área de 20m² e; 3) entre as unidades  86N90W e 97N86W de 88m². Somam 

juntas essas áreas 117m². Esse horizonte conta com 81 vestígios. 

 

2) Horizonte 3, situado entre a superfície e os 25 primeiros centímetros de solo, com 

uma área de dispersão limitada a 3 pontos de concentração: 1) entre as unidades 

71N67W e 78N76W numa área de 42m²; 2) entre as unidades 115N120W e 

125N158W, prolongando-se para 130N130W em uma área de 190m² e; 3) entre as 

unidades 83N83W e 100N100W em uma área de 249m². Somam juntas 481m². Esse 

horizonte conta com 550 vestígios. 

 

3) Zona intermediária, situada entre 30-50 cm de profundidade com uma área de 

dispersão irregular e pouco densa. Situa-se em certas unidades como um componente 

isolado e, em outras, como uma continuidade positiva entre vestígios da superfície até 

os 90 cm de profundidade. Não há uma área de concentração e sua mancha de 

ocorrência perpassa horizontalmente os dois horizontes numa área de 2750m². 

Consideramos essa dispersão a algum evento de maior pluviosidade e ação erosiva na 

vertente que fez com que as peças abandonadas em superfície migrassem para pontos 

distantes, o que explicaria a baixa densidade, uma vez que os sítios desses grupos 

caçadores-coletores apresentam concentração de vestígios e eventos muito 

característicos nos dois horizontes. Tem uma coleção de 265 vestígios. 
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Enquanto os vestígios associados ao Horizonte 2 encontram-se dispersos na média 

vertente e na proximidade da Grota e sopé de morro na parte mais alta de uma rampa de 

colúvio, aqueles do Horizonte 3 encontram-se, fundamentalmente, na média vertente no 

setor de nose da mesma rampa. Alguns dados interessantes foram observados pela 

análise dos vestígios arqueológicos do sítio Barro Branco 4.  

 

Em relação à função do sítio os dados indicam que desde o Horizonte 2 esta rampa de 

colúvio foi aproveitada para acampamentos de grupos caçadores-coletores. Destarte a 

densidade de vestígios seja menor no Horizonte 2, ela aumenta progressivamente em 

direção à Zona Intermediária e o Horizonte 3. Tais dados não são exclusivos deste sítio, 

mas um comportamento generalizado para os sítios da AP Barro Branco. Estamos 

defronte a três questões fundamentais que podem explicar esse adensamento de 

vestígios: 1) provável aumento populacional decorrente da diversidade de recursos da 

Mata Atlântica em interface com outros domínios geomorfoclimáticos; 2) provável 

aumento do tempo de estabilidade dos acampamentos durante o Holoceno Tardio, 

transformando-os em acampamentos com características de aldeia-base; 3) os dois 

fatores em conjunto levando-se em conta a circunscrição territorial desses grupos 

caçadores por agricultores Jê-meridionais da Depressão Periférica durante o Horizonte 

3, i.e. Holoceno Tardio. 

 

Na Zona Intermediária os dados disponíveis permitem-nos observar características mais 

similares com o Horizonte 3. A dispersão desses vestígios em uma área maior do que 

aquela ocupada pelos dois Horizontes, contudo, faz-nos inferir um forte evento de 

erosão entre os Horizonte 2 e 3, que carreou os vestígios para pontos distantes entre si 

em porções de borda da rampa, detectados em hollows, também. Não sabemos ao certo, 

e isso nos parece fundamental para compreender o padrão de dispersão dos vestígios 

nesse período, se os acampamentos da Zona Intermediária ocupavam áreas recobertas 

por gramíneas ou se os próprios grupos caçadores eram responsáveis por abertura de 

clareiras sobre as quais o aumento de pluviosidade contribuiu na maior dispersão dos 

vestígios. Abriram-se clareiras para estabelecimento dos acampamentos? Se sim quais 

seriam as técnicas e ferramentas empregadas? E se a abertura destas clareiras não seria 

sinônimo de estabilidade territorial e de recursos, tornando-os caçadores-coletores com 

características de state settlers? 

 



 326

 

 Horizonte 2 Zona intermediária Horizonte 3 

Classe Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) 

Artefato 1 1,2 1 0,4 5 0,9 

Lasca 24 29,6 94 35,5 193 32,5 

Núcleo 0 0 10 3,8 18 3,2 

Detrito 1 1,2 0 0 38 6,8 

Seixo 0 0 0 0 0 0 

Fragmento de bloco 0 0 2 0,7 3 0,5 

Fragmento térmico 0 0 2 0,7 4 0,7 

Fragmento de artefato 0 0 0 0 1 0,2 

Lasca retocada 0 0 1 0,4 2 0,3 

Fragmento de lasca 40 49,3 131 49,4 235 45,3 

Fragmento de núcleo 5 6,2 4 1,5 20 3,6 

Estilha 5 6,2 11 4,1 27 4,8 

Lâmina 3 3,7 6 2,7 6 1,0 

Fragmento de lâmina 1 1,2 1 0,4 0 0 

Fragmento distal de 
ponta projétil 0 0 0 0 2 0,3 

Fragmento 
indiscriminado de 
ponta projétil 

0 0 0 0 1 0,2 

Pré-forma 0 0 2 0,7 3 0,5 

Percutor 0 0 0 0 1 0,2 

Almofariz 1 1,2 0 0 0 0 

Total 81 99,8 265 100,3 560 101 
 

Tabela 7.10. Classe de vestígios líticos nos Horizontes 2 e 3 e Zona Intermediária. 
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Tabela 7.11. Tipos de lasca nos Horizontes 2 e 3 e Zona Intermediária. 

 

Os tipos de lasca fornecem outras informações importantes. Mesmo ausentes os núcleos 

no Horizonte 2, fragmentos do mesmo e lascas de reavivamento de n;ucleo e de preparo 

demonstram que os mesmos eram transportados para o acampamento desde o Horizonte 

2. As lascas de acabamento perfaz maioria em todos os períodos e demonstra gradativo 

decrescimento do Horizonte 2 em direção ao Horizonte 3. Isto se deve, claramente, à 

diversificação de etapas exercidas no sítio arqueológico, maiores na Zona Intermediária 

e Horizonte 3, como podemos constatar no Tabela 7.11.  

 

As matérias-primas utilizadas formam, ademais, um índice mais significativo de 

algumas transformações entre os Horizontes 2 e 3. No primeiro horizonte há uma 

diversidade menor de matérias-primas, com predominância de quartzo e menor 

representação do sílex, do calcário silicificado e do quartzito. Na Zona Intermediária 

 Horizonte 2 Zona intermediária Horizonte 3 

Tipo de lasca Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) 

Simples 0 0 6 5,2 3 1,2 

Com Dorso 0 0 0 0 0 0 

Siret 0 0 5 4,4 9 3,8 

Inicial 0 0 0 0 0 0 

De flanco de núcleo 4 12,5 16 14,0 35 15,0 

De reavivamento de 
núcleo 3 9,3 5 4,4 9 3,8 

De reavivamento de 
bordo 0 0 0 0 0 0 

De espatifamento 0 0 1 0,9 0 0 

Com crista 3 9,3 3 2,6 8 3,4 

Ultrapassante 0 0 0 0 0 0 

Transbordante 0 0 0 0 0 0 

De descorticamento 2 6,2 8 7,0 28 12,0 

De acabamento 18 56,2 47 41,2 93 39,9 

Fragmentada 0 0 5 4,4 5 2,1 

De adelgaçamento 0 0 2 1,7 2 0,8 

De preparo 2 6,2 16 14,0 41 17,6 

Total 32 99,7 114 99,8 233 99,6 
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(ZI), o calcário silicificado é mair utilizado e novas variedades de sílex entram em 

circulação, além de matérias-primas do Planalto, o arenito silicificado intertrapiano, 

sempre em pequenas proporções, porém presente entre a ZI e o Horizonte 3. O preparo 

térmico de matérias-prima (um ou dois tipos de sílex) foi detectado apenas no Horizonte 

3, fato interessante e discordante de outros contextos de sítios do mesmo vale, onde o  

indicador sílex vermelho apresenta-se desde o Horizonte 2. 
 

 Horizonte 2 Zona intermediária Horizonte 3 

Matéria-prima Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) 

Arenito silicificado 0 0 1 0,4 1 0,2 

Quartzito 2 2,4 0 0 3 0,5 

Quartzito fino 0 0 1 0,4 4 0,7 

Quartzo hialino 1 1,2 4 1,5 3 0,5 

Quartzo 70 86,4 223 86,1 378 69,9 

Sílex vermelho 0 0 0 0 14 2,6 

Sílex transparente 0 0 0 0 1 0,2 

Sílex mesclado 0 0 2 0,7 8 1,5 

Sílex negro rajado 0 0 0 0 3 0,5 

Sílex negro pimenta 0 0 0 0 2 0,3 

Sílex negro 3 3,7 3 1,2 21 3,9 

Sílex marrom 3 3,7 11 4,2 41 7,6 

Sílex cinza 1 1,2 7 2,7 27 5 

Sílex caramelo 0 0 4 1,5 13 2,4 

Sílex branco 0 0 0 0 2 0,3 

Sílex bège 0 0 1 0,4 9 1,7 

Sílex amarelo 0 0 0 0 0 0 

Sílex azul 0 0 1 0,4 7 1,3 

Sílex verde 1 1,2 0 0 2 0,3 

Granito 0 0 1 0,4 0 0 

Diabásio 0 0 0 0 2 0,3 

Total 81 99,8 259 99,9 541 99,7 
 

Tabela 7.12. Matérias-primas dos vestígios dos Horizontes 2 e 3 e Zona Intermediária 
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Pré-formas e pontas projéteis ocorrem usualmente fragmentadas e com sinais de 

reavivamento intenso. Estão ausentes no Horizonte 2 e com pequena freqüência na ZI e 

Horizonte 3. A presença de projéteis abandonadas após reavivamento e curadoria 

demonstra que apesar da disponibilidade de matérias-primas na área de site catchment, a 

manutenção dos artefatos era um comportamento mantido para os artefatos de sílex. As 

pré-formas são exclusivamente de quartzo, captadas nos afloramentos próximos e junto 

ao sítio Barro Branco 1, assim como no córrego Embramado. 

 

 

7.2.4 Vestígios do sítio Barro Branco 9 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em baixa vertente à margem esquerda do baixo 

curso do córrego da Onça, afluente da margem direita do rio das Almas. Conta com uma 

coleção de 734 vestígios líticos, provenientes de 21 unidades de escavação. A análise da 

distribuição dos vestígios em perfil permitiu detectar apenas um horizonte de ocupação, 

a saber: 

 

1) Denominado Horizonte 2, situado entre 15 e 35cm de profundidade, com uma área 

de dispersão de 480m². Trata-se de um continuum de vestígios em neossolo litólico, 

próximo ao nível de base do córrego. Conta com 701 vestígios líticos concentrados, 

sobretudo, em dois bolsões de lascamento no setor leste e centro-leste do sítio, 

associados à redução de dois seixos de sílex negro. O primeiro bolsão situa-se entre as 

unidades 100N106W e 103N100W ocupando 18m² e um segundo bolsão entre as 

unidades 94N100W e 98N100W, mais denso, ocupando 12m². 

 

A variação de vestígios na estratigrafia do sítio é uniforme, com vestígios mais pesados 

gravitando entre 25 e 35 cm e estilhas, mais leves, próximas à superfície. A migração de 

vestígios leves ou o aprofundamento de vestígios mais pesados na estratigrafia do sítio é 

um comportamento comum em toda a AP. Os fenômenos associados a essa situação 

pós-deposicional ainda é desconhecida do ponto de vista geomorfológico, mas cremos 

que eventos de creeps e mud-flows podem ter atuado em conjunto com a bioturbação e 

ação de raízes após o abandono do sítio. Embora um poço tenha sido cavado no setor 

sul do sítio em 2003, ele não afetou significativamente a distribuição dos vestígios como 

ocorre, por exemplo, em Barro Branco 3. A escavação do sítio ocorreu 8 meses após a 
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abertura do poço e a redistribuição dos sedimentos escavados sobre a baixa vertente por 

onde se estende o sítio foi considerada irrelevante, já que efetuada anteriormente ao 

período das chuvas.  

 

Os vestígios deste sítio apresentam uma característica atípica em relação aos de outos 

sítios. Ao contrário de todos os outros, onde o quartzo predomina como matéria-prima 

explorada, o sílex tem uma margem de representação superior. Antes de adentrarmos a 

análise da indústria propriamente dita, vejamos a Tabela 7.13, que mostra a distribuição 

de vestígios por matéria-prima.  

 

 

Matéria-prima-Horizonte 2 Qtdade. (%) 

5-Arenito silicificado 1 0,1 

3-Quartzito 1 0,1 

2h-Quartzo hialino 5 0,7 

2-Quartzo 174 24,5 

1v-Sílex vermelho 24 3,4 

1tr-Sílex transparente 8 1,1 

1mz-Sílex mesclado 20 2,8 

1nr-Sílex negro rajado 12 1,7 

1np-Sílex negro pimenta 6 0,8 

1n-Sílex negro 273 38,4 

1m-Sílex marrom 91 12,8 

1ll-Sílex lilás 2 0,3 

1cz-Sílex cinza 47 6,6 

1c-Sílex caramelo 10 1,4 

1br-Sílex branco 3 0,4 

1b-Sílex bège 4 0,6 

1a-Sílex azul 16 2,3 

1vd-Sílex verde 12 1,7 

db-Diabásio 1 0,1 

rtm-Rocha Metaórfica indiferenciada 1 0,1 

Total 711 99,9 
 

Tabela 7.13. Matérias-primas do Horizonte 2Br9. 
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Como podemos confirmar nesta tabela e no Gráfico 7.1, a representação do sílex é de 

74,3%, o inverso do que usualmente foi detectado em outros sítios da AP Barro Branco. 

Dentre os tipos de sílex o de cor negra é aquele de maior representação, associado a 

apenas dois episódios concomitantes: da redução de dois indivíduos seixos de sílex 

negro (um calcário ultrasilicificado que mantém, contudo, traços característicos de 

calcário ao microscópio). O silex marrom, uma variação ainda mais silicificada do 

calcário, e o calcário silicificado propriamente dito (representados pelo sílex azul e 

cinza) formam mais de 20% da amostragem, demonstrando que as fontes do Sítio Velho 

eram exploradas já no Holoceno Médio, pelos grupos caçadores-coletores do Horizonte 

2. O Gráfico 7.1 reúne todas as formas de sílex e de calcário silicificado sob a 

denominação “Sílex”. 

 

Matérias-primas Horizonte 2Br9

24,5%

74,3%

0,1%0,1%

0,7%

0,1%

5-Arenito silicif icado 3-Quartzito

2h-Quartzo hialino 2-Quartzo

1-Sílex db-Diabásio

rtm-Rocha Metamórf ica indiferenciada
 

Gráfico 7.1. Matérias-primas do Horizonte 2Br9. 

 

Embora os bolsões de lascamento estejam intimamente relacionados ao lascamento de 

seixos de sílex negro, os índices de córtex apontam uma outra realidade para a amostragem 

geral do sítio: do predomínio de vestígios com sinais de córtex de bloco (15,9% do total da 

amostragem) em contraposição aos vestígios com sinais de córtex de seixo (2,8%) e de 

calhau (1,3%). Com exceção dos seixos de sílex marrom e negro, nenhum outro vestígio 

apresenta sinais de queima. O sílex vermelho é resultante da queima do sílex marrom e, 

mais raramente, do sílex caramelo (como o autor pôde comprovar experimentalmente com 

seixos e nódulos dessas matérias-primas coletadas no Sítio Velho 1). Não por coincidência 
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há uma proporção similar entre presença de queima (11,5% do total da amostragem) e 

vestígios de sílex marrom (12,8%) e vermelho (3,4%). 

 

Tipos de artefato Qtdade (%) 

1-Artefato 1 0,1 

2-Lasca 330 46,4 

3-Núcleo 4 0,6 

4-Detrito/fragmento 37 5,2 

5-Percutor 1 0,1 

6-Seixo 1 0,1 

7-Fragmento de seixo 1 0,1 

8-Fragmento térmico 5 0,7 

9-Fragmento de bloco 1 0,1 

11-Fragmento de artefato 4 0,6 

13-Lasca retocada 1 0,1 

14-Fragmento de lasca 260 36,6 

15-Fragmento de núcleo 14 2 

30-Estilha 21 3 

54-Lâmina 24 3,4 

55-Fragmento de lâmina 1 0,1 

70-Ponta projétil 0 0 

74-Pré-forma 1 0,1 

60-Almofariz 4 0,6 

Total 711 99,9 
 

Tabela 7.14. Classe de vestígios em Barro Branco 9. 

 

A presença de artefatos no sítio não é significativa. Há uma pré-forma de ponta projétil, 

um raspador sobre lasca e 4 fragmentos de raspador, além de um percutor de quartzito 

(Br9-636) e 4 almofarizes. Embora não estejam aí, é-nos claro que houve a produção de 

pontas projéteis de sílex negro, visto a quantidade de lascas de acabamento de diversas 

procedências, incluindo aquelas associadas à feitura das aletas (com talão asa-de-

pássaro) e adelgaçamento de setores ventral e dorsal indiscriminados. 
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Os almofarizes estão todos associados aos bolsões de lascamento, o que nos fez associá-

los, ad principium, às atividades de lascamento. São similares: apresentam um ou dois 

orifícios na face mais longa feitos por picoteamento e nos quais as matérias-primas 

eram apoiadas para a obtenção de suportes e etapas ulteriores de lascamento. A 

distinção de lascas uni e bipolares, adotada ad nauseum nas indústrias do Sul, não 

poderia ser aqui aplicada, uma vez que não é possível observar sinais de contra-força 

nos setores distais das lascas de descorticamento. Certamente, o sílex meridional conta 

com propriedades distintas do calcário silicificado do Alto Paranapanema. 
 

Tipos de lasca Qtdade (%) 

2.1-Simples 13 3,2 

2.3-Siret 11 2,7 

2.5-De flanco de núcleo 37 9,2 

2.6-De reavivamento de núcleo 10 2,5 

2.10-Com crista 19 4,7 

2.15-De descorticamento 51 12,7 

2.16-De acabamento 162 40,3 

2.21-Fragmentada 9 2,2 

2.23-De adelgaçamento 18 4,5 

2.pr-De preparo 72 17,9 

Total 402 99,9 
 

Tabela 7.15. Tipos de lasca no horizonte 2Br9. 

 

Lascas de descorticamento, de preparo, de flanco de núcleo e de acabamento perfazem a 

quase totalidade dos tipos de lasca e vestígios no sítio (80,1% da amostragem de lascas), 

representando etapas contínuas de preparo do núcleo, obtenção de suportes e produção 

de artefatos sobre os mesmos. O índice de acidente de lascamento é baixo (lascas siret e 

fragmentadas), situado em 5,9%, fato comum entre conjunto de lascas dos Horizontes 2 

e 3, um outro elemento que converge para o maior número de semelhanças do que 

dissimilaridades entre os dois Horizontes. 

 

Reitera as diversas etapas de lascamento detectadas no sítio a presença de 12 tipos de 

talão, conforme apresentado na Tabela 7.16. O talão liso e liso preparado prepondera 

nas fases iniciais de redução de núcleo e obtenção de suportes, dando lugar a uma 
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seqüência de usos alternados de retiradas de lascas com talão linear, linear preparado e 

diedro, puntiforme e puntiforme com preparo. Lascas com talão esmigalhado estão 

relacionadas, majoritariamente, ao descorticamento (não foi observado o emprego do 

espatifamento) e, em situações mais raras, à pressão desproporcional no setor proximal 

de lascas de acabamento, ocasionando fragmentação mesial ou do tipo siret onde a 

fragmentação do talão liso ou liso preparado ainda fica evidente. 

 

 

Tipo de talão Qtdade (%) 

1-Cortical 17 4,8 

110-cortical com preparo 2 0,5 

2-Liso 122 34,3 

210-Liso preparado 66 18,5 

3-Diedro 11 3,1 

310-Diedro preparado 3 0,8 

4-Multifacetado preparado 1 0,2 

5-Linear 57 16 

510-Linear com preparo 50 14 

6-Esmigalhado 10 2,8 

7-Puntiforme 10 2,8 

710-Puntiforme com preparo 7 1,9 

Total 356 99,7 
 

Tabela 7.16. Tipos de talão nas lascas e artefatos sobre lasca do 
Horizonte 2Br9. 

 

O sítio Barro Branco 9 apresenta similaridades com o Horizonte 2 dos sítios Barro 

Branco 14, 15 e 4. A evidencia do emprego do calcário silicificado (sílex azul e cinza) o 

inclui na rota de circulação de matérias-primas deste período, relacionado ao Holoceno 

Médio. O aproveitamento de matérias-primas é alto e os fragmentos de raspadores e 

raspadores unifaciais sobre lasca (p.ex. Br9-538), além de terem sido produzidos no 

local, têm sinais de reavivamento e fragmentação por uso. 
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7.2.5 Vestígios do sítio Barro Branco 10 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em pequena rampa de colúvio em fundo de vale 

à margem direita do córrego do Moisés, afluente da margem esquerda do Embramado. 

Conta com uma coleção de 352 vestígios líticos provenientes de 15 unidades de 

escavação. Pequena porção do sítio foi impactada pela implantação de uma casa de pau-

a-pique de 28 m². A análise dos vestígios permitiu detectar dois horizontes de ocupação: 

 

1) Denominado Horizonte 2, situado entre 35 e 50cm de profundidade, com 

uma área de dispersão de  500m² entre as unidades 133N100W e 83N100W 

e 115N94W e 115N106W. Concentra, aproximadamente, 40% dos vestígios 

em relação ao Horizonte 3 (estimativa amostral em 30% da coleção). 

 

2) Horizonte 3, situado entre a superfície e os 25 primeiros centímetros de 

solo, com uma área de dispersão de 1250m², ocasionado pelo deslocamento 

de material em superfície, acelerada por ação pluvial.  

 

O sítio Barro Branco 10 apresenta semelhanças com o sítio Barro Branco 1. Implantado 

em fundo de vale, a quantidade de pontas-projéteis é mínima no sítio Br1 e nulo no sítio 

em questão. Foram coletados percutores, raspadores e as evidências revelam o 

reavivamento de pontas-projéteis e não, como seria de se esperar, a produção das pontas 

in loco com a sistematicidade com que foi executada nos sítios Barro Branco 11 e 14. 
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7.2.6 Vestígios do sítio Barro Branco 11 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em patamar de baixa vertente próximo a talvegue 

de fundo de vale à margem esquerda do córrego do Embramado, afluente da margem 

direita do Almas. Conta com uma coleção de 2570 vestígios líticos, provenientes de 43 

unidades de escavação. Pequena porção do sítio foi impactada pelo plantio de eucaliptos 

em uma área de 450 m². A análise dos vestígios permitiu detectar dois horizontes de 

ocupação: 

 

1) Denominado Horizonte 2, situado entre 35 e 50cm de profundidade, com 

uma área de dispersão aproximada de 450 m²  

 

2) Horizonte 3, situado entre a superfície e os 20 primeiros centímetros de 

solo, com uma área de concentração de 712 m² no patamar, ocasionado pelo 

deslocamento de material em superfície. 

 

Este sítio está isolado do Barro Branco 14 apenas por uma lomba e mantém um 

continuum de material, formando um complexo de loci preferenciais de re-ocupação do 

vale do Embramado. Por apresentar características muito similares ao sítio Barro 

Branco 14 e por entender que os dados de análise entre os dois sítios renderão um caso 

de estudo à parte (149), optamos por não apresentar dados exaustivos do mesmo. 

Reportamos o leitor a, preliminarmente, considerar os dados apresentados no sub-item 

7.2.7, extrapolando-o para o Barro Branco 11. 

                                                 
(149) A ser explorado em artigo sobre micro-estratigrafia dos sítios Barro Branco 11 e 14.  
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7.2.7 Vestígios do sítio Barro Branco 14 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em patamar de baixa vertente próximo a talvegue 

de fundo de vale à margem esquerda do córrego do Embramado, afluente da margem 

direita do Almas. Conta com uma coleção de 12.665 vestígios líticos, provenientes de 

27 unidades de escavação e de uma área de decapagem de 30m². Desta amostragem, 

5337 (ou 42,1% do total) vestígios foram analisados sistematicamente, todos associados 

à área decapada do subquadriculamento 1. O sítio está completamente conservado em 

uma área de 941,7 m². A análise dos vestígios permitiu detectar cinco camadas culturais 

reunidas em três horizontes de ocupação: 

 

1) Denominado Horizonte 1, situado entre 110 e 130cm de profundidade, 

com uma área de dispersão restrita de 30m² (concentrada na unidade 

124N88W). Trata-se da presença pontual de caçadores-coletores do tipo 

transient settlers pela área de estudo. Referências à camada 5 correspondem 

e este horizonte.  

 

2) Horizonte 2, situado entre e 50 e 88cm e engloba as camadas 2, 3 e 4. 

Camada 2: 15-50; Camada 3: 35-60cm; Camada 4: 70-80cm (Ver p.95). 

Apesar de serem episódios distintos, estão associados a um período antigo 

de uso do sítio e mantém um intervalo de K-cycle de até 20 cm em alguns 

setores do sítio. As camadas 2 e 3 representam o período de maior 

intensidade das atividades de lascamento no sítio (com 90,8% da 

amostragem total do sítio). Os vestígios estão situados no interior no 

patamar, raramente deslocando-se para as bordas do mesmo, ao contrário do 

que ocorre no Horizonte 3. A área estimada de dispersão dos vestígios do 

Horizonte 2, ou seja, da soma das camadas 2, 3 e 4 é de 715m². 

 

3) Horizonte 3, situado entre a superfície e os 20 primeiros centímetros de 

solo. Neste Horizonte, que engloba os últimos sinais de ocupação desses 

grupos caçadores-coletores, os vestígios se distribuem por 941,7m². 
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Para a análise dos vestígios deste sítio, optamos por analisá-los dentro de seus contextos 

específicos, ou seja, as próprias camadas arqueológicas que assim se definem pelos 

intervalos de sedimento estéril entre as mesmas. As tabelas 7.17 a 7.22 demonstram 

dados de classe, tipo de lasca, matéria-prima, córtex, queima e uso. 

 

 

7.2.7.1 Os artefatos entre os Horizontes 2 e 3 no subquadriculamento 1 

 

A camada 4, o segundo nível mais antigo de ocupação do sítio Barro Branco 14,não 

apresenta artefatos. Sua situação estratigráfica é posterior à ocupação paleoindígena do 

Horizonte 1 (com um intervalo de mais de 50 cm entre essas ocupações). Sua datação 

relativa é, certamente, anterior a 5920 anos AP e não além dos 7000 anos AP. A 

correspondência desta primeira datação está associada à camada 3 do sítio (extensão à 

data do sítio vizinho Barro Branco 15, a mais de 100m em patamar de baixa vertente do 

mesmo complexo da Serra do Ouro Fino). Nas outras camadas há uma presença estável 

de artefatos, não ultrapassando 2% do total de vestígios (ver Tabela 7.17). Esses índices 

são discordantes daqueles apresentados no Ribeira, onde atingem 5% (De Blasis, 1988: 

80). A baixa freqüência de artefatos em uma primeira vista, não pode ser considerada 

como a ausência de uma produção profícua de pontas neste assentamento. Basta 

recorrer à coleção de vestígios e à quantidade de lascas de acabamento. Ao total, são 

190 artefatos apenas no sítio Barro Branco 14, desconsiderando-se pré-formas e lascas 

retocadas. Na camada 2 (inclusa no Horizonte 2), há um ápice da presença de artefatos 

com um declínio discreto na camada 3 e, já no Horizonte 3, uma queda abrupta.  
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Tabela 7.17. Classe de vestígios nas 4 camadas do subquadriculamento 1, Barro Branco 14. 

 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 
Classe Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) Qtdade % (T) 

Artefato - 0 4 0,15 7 0,3 0 0 
Lasca 104 21,8 861 32,5 720 32,7 4 28,6 
Núcleo 1 0,2 11 0,4 14 0,6 0 0 
Detrito 27 5,7 107 4,0 88 4,0 0 0 
Seixo 0 0 2 0,07 2 0,1 0 0 
Fragmento térmico 0 0 52 1,9 55 2,5 1 7,1 
Fragmento de artefato 1 0,2 5 0,3 17 0,8 0 0 
Lasca retocada 1 0,2 7 0,2 6 0,27 0 0 
Fragmento de lasca 146 31,0 1166 44,1 950 43,1 9 64,3 
Fragmento de núcleo 2 0,4 51 1,9 59 2,7 0 0 
Estilha 181 38,0 316 12,0 178 8,0 0 0 
Lâmina 3 0,6 41 1,55 44 2,0 0 0 
Fragmento de lâmina 2 0,4 4 0,15 5 0,22 0 0 
Ponta projétil 0 0 4 0,15 4 0,18 0 0 
Fragmento distal de ponta 1 0,2 1 0,03 3 0,13 0 0 
Fragmento lateral de ponta 0 0 2 0,07 4 0,18 0 0 
Pré-forma 0 0 6 0,22 4 0,18 0 0 
Pedúnculo 0 0 1 0,03 0 0 0 0 
Pedúnculo fragmentado 0 0 0 0 1 0,04 0 0 
Pedúnculo de pré-forma 0 0 1 0,03 0 0 0 0 
Geodo 0 0 2 0,07 0 0 0 0 
Fragmento de percutor duro 0 0 1 0,03 0 0 0 0 
Percutor duro 0 0 0 0 2 0,09 0 0 
Seixo-suporte c/ orifício 0 0 0 0 1 0,04 0 0 
Fragmento de ponta 0 0 0 0 8 0,36 0 0 
Total 476 98,7 2645 99,85 2202 98,49 14 100 
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 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 

Horizonte 3 Horizonte 2 
Tipo/Período 

Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 

Tipo de lasca Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) Qtdade % (T) 

Simples 2 1,7 32 3 22 2,7 0 0 

Com Dorso 0 0 0 0 1 0,1 0 0 

Siret 5 4,2 28 2,6 17 2,1 0 0 

Inicial 0 0 1 0,1 1 0,1 0 0 

De flanco de núcleo 13 11,1 68 6,6 99 12,2 0 0 

De reavivamento de núcleo 2 1,7 12 1 25 3,0 1 16,6 

De reavivamento de bordo 4 3,4 17 1,5 20 2,5 0 0 

De espatifamento 0 0 1 0,8 2 0,2 0 0 

Com crista 6 5,1 31 2,9 36 4,4 0 0 

Ultrapassante 0 0 3 0,3 4 0,5 0 0 

Transbordante 0 0 1 0,1 2 0,2 0 0 

De descorticamento 3 2,5 27 2,5 61 7,5 0 0 

De acabamento 66 56,4 602 60,1 363 45 3 50 

Fragmentada 1 0,8 51 5,0 38 4,7 0 0 

De adelgaçamento 2 1,7 37 3,6 40 5 0 0 

De preparo 13 11,1 94 9,3 77 9,5 2 33,3 

Total 117 99,7 1005 99,4 808 99,7 6 99,9 
 

Tabela 7.18. Tipos de lasca nas 4 camadas do subquadriculamento 1, Barro Branco 14. 
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7.2.7.2 Lascas e produtos de debitagem no subquadriculamento 1 

 

As lascas representam 28,4% dos vestígios da camada 4, com um aumento significativo 

nos nas camadas 3 e 4 para 32,7% e ulterior declínio, já no Horizonte 3, representado 

pela camada 1, para 21,8%.  Os fragmentos de lasca perfazem 64,3% da coleção na 

camada 4 e diminuem para 43,1% na camada 3, aumentando discretamente para 44,1% 

na camada 2 para, na camada 1, formarem apenas 31%. Os detritos mantém-se com 

mesma representação percentual nas camadas 3 e 2 e aumentam na camada 1. Este 

aumento de detritos na amostragem está associada ao aumento de matérias-primas não-

aptas ao lascamento, difundidas apenas na camada 1, Horizonte 3. As estilhas 

aumentam consideravelmente em razão percentual: de 8% na camada 3 para 38% na 

camada 1. Acreditamos que esta cifra significativa esteja associada a um 

comportamento mais sensível dos vestígios mais leves a fatores físico-químicos dos 

solos da região e das atividades radiculares que tendem a movimentar o solo na faixa 

onde os sítios arqueológicos estão detectados (superfície a 130cm de profundidade). 

 

Quanto aos tipos de lasca presentes nas quatro camadas há algumas diferenças suaves 

na composição de suas coleções. A tabela 7.18 e o Gráfico 7.1 demonstram 

similaridades comportamentais e diferenças tênues dos conjuntos de vestígios 

comparados entre si. As lascas simples têm um ápice na camada 2 e as lascas iniciais 

são raras em toda a história de ocupação do sítio, o que reforça o fato de terem sido 

transportados lascas-suportes dos sítios de extração de matéria-prima na forma de 

fragmentos de bloco e cherts.  As lascas de flanco de núcleo mantêm índices similares 

entre os Horizontes 2 e 3 com exceção do intervalo da camada 2, situação similar à 

freqüência de lascas de reavivamento de núcleo, de lascas de reavivamento de bordo de 

artefato e de lascas com crista. A diminuição da freqüência dessas lascas na camada 2 

pode estar associada a duas hipótese: 1) à mudança nas técnicas de obtenção de 

suportes-lascas a partir de flanco de núcleos, o que equivale a uma mudança importante 

na tecnologia dessas indústrias ou; 2) à realização da redução de suportes em outros 

sítios arqueológicos que não o Barro Branco 14 por algum motivo desconhecido ainda. 

Pensamos que a segunda hipótese, embora menos tangível até o momento, é a mais 

provável, mas teríamos que separar dados mais específicos para processá-los e delinear 

essa questão. Essa distinção entre a diminuição da freqüência de lascas de flanco de 

núcleo, de reavivamento de núcleo e com crista ocorre em um intervalo em que os 



 343

grupos caçadores-coletores deixam de habitar este sítio e sucede-se um longo evento de 

K-cycle e, sobre o qual, estabelecem-se os grupos caçadores-coletores do Horizonte 3 

(camada 1). 

 

Lascas de preparo mantêm um índice similar entre as camadas 3 a 1 enquanto as lascas 

de adelgaçamento diminuem consideravelmente dos períodos mais antigos de ocupação 

do sítio em direção aos momentos mais recentes. Esta informação nos é significativa, 

pois demonstram que uma das diferenças fundamentais de distinção entre os vestígios 

mais antigos para os mais recentes na área de estudo é o abandono das técnicas de 

adelgaçamento do setor dorso-ventral indiscriminado de pontas-projéteis (ver subitem 

7.1.2, acima). 

 

Lascas ultrapassantes e transbordantes apenas são detectadas nas camadas 3 e 2 em uma 

freqüência muito pequena e são consideradas, nessas indústrias, como lascas acidentais. 

Lascas siret e fragmentadas têm freqüências maiores nas camadas 2 e 3 e bem-menores 

na camada 1, um sinal de aproveitamento mais intenso da matéria-prima com técnicas 

em que o risco de fragmentação tenha sido menor pela diminuição da disponibilidade da 

matéria-prima.  

 

Lascas de espatifamento e de descorticamento são pouco freqüentes nos sítios, exceto 

na camada 3, onde as lascas de descorticamento atingem 7,5% da amostragem de 

vestígios desta camada. Estas lascas estão, contudo, relacionadas ao acabamento de 

artefatos em que o córtex de seixo foi mantido até estágios mais avançados na produção 

dos mesmos. Mais uma vez os dados apontam para a extração e pré-tratamento de 

matérias-primas brutas em outros locais que não o sítio Barro Branco 14. 

 

Lascas de acabamento estão presentes no sítio desde o período mais antigo, na camada 

4. Na camada 3 elas representam 45%, aumentando para 60,1% na camada 2, 

diminuindo sensivelmente para 56,4% na camada 1. Essa tipo de vestígio é um dos mais 

abrfangentes em nossa classificação: incluem lascas de formação de bordo, lascas de 

formação de aleta, lascas de formação de pedúnculo, lascas de regularização e 

adelgaçamento discreto de pontas projéteis nos setores dorso-ventral indiscriminado, 

lasca de retoque fino de formatação e mais 12 classes que o autor desta Dissertação 

elaborou. Nesta Dissertação incluímos todas essas classes em apenas uma como forma 
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de circunscrever todas as lascas associadas à fase de acabamento de pontas projéteis e 

artefatos bifaciais ou unifaciais, além de produtos resultantes na formação de lascas 

retocadas. 

 

 

7.2.7.3 Núcleos e fragmentos de núcleo  

 

A presença de núcleos no sítio é estável durante o Horizonte 2, com uma redução no 

Horizonte 3. Os fragmentos de núcleo confirmam a queda da presença de núcleos no 

sítio. Nas camadas 3 e 2 que formam o Horizonte 2 os fragmentos de núcleo perfazem 

2,7 e 1,9% de freqüência, respectivamente. Na camada 1 do Horizonte 3 há uma queda 

porcentual significativa, para 0,4%, um índice de aproveitamento de núcleos e 

fragmentos destes. Mais uma vez os dados apontam para uma disponibilidade menor de 

matérias-primas durante o Holoceno Tardio.  

 

 

7.2.7.4  Matérias-primas dos vestígios das camadas 1 a 4. 

 

A Tabela 7.19 mostra a freqüência de matérias-primas nas 4 camadas relacionadas aos 

Horizontes 2 e 3. Considera-se como matéria-prima captada localmente o calcário 

silicificado (que engloba vários tipos de sílex: parte do sílex negro; o sílex marrom; o 

sílex bege; o sílex azul; o sílex cinza) (150); o quartzo e o quartzito em forma de seixo. 

Apenas os sílex lilás, varvito, negro rajado, alguns sílex negro e transparentes são 

considerados, até o momento, como exógenos à área de pesquisa. Além desses, são 

considerados exógenos todos os arenitos. 

 

                                                 
(150) Veja a lista completa de calcários silicificados confirmados e com alta probabilidade de o serem  
de acordo com a correspondência de cores dos sílex no item  7.3.1. 
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Freqüência dos tipos de lasca nas camadas 1 a 4 - Sub1-Br14
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Gráfico 7.1. Freqüência dos tipos de lascas nas camadas 1 a 4 do subquadriculamento 1 
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 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 
MP Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) Qtdade % (T) 

Arenito 0 0 2 0,07 0 0 0 0 
Arenito silicificado 0 0 3 0,11 2 0,08 0 0 
Arenito silicificado branco 0 0 0 0 1 0,04 0 0 
Calcário 0 0 4 0,15 2 0,08 0 0 
Quartzito 0 0 3 0,11 6 0,26 0 0 
Quartzito fino 3 0,88 4 0,15 5 0,21 0 0 
Quartzo hialino 7 2,0 41 1,6 39 1,7 0 0 
Quartzo cinza 4 1,1 9 0,3 9 0,4 0 0 
Quartzo 242 71,5 1465 55,5 1151 50,3 7 50 
Quartzo marrom 0 0 1 0,03 0 0 2 14,2 
Sílex vermelho 19 5,62 182 7,0 157 6,8 2 14,2 
Sílex transparente 3 0,88 9 0,35 12 5,3 0 0 
Sílex pimenta branco 0 0 0 0 1 0,04 0 0 
Sílex mesclado 0 0 25 1,0 18 0,78 0 0 
Sílex negro rajado 1 0,29 4 0,15 3 0,13 0 0 
Sílex negro pimenta 2 0,59 16 0,63 26 1,1 0 0 
Sílex negro 18 5,3 273 10,2 183 8,0 0 0 
Sílex marrom 15 4,4 317 12,0 255 11,1 0 0 
Sílex lilás 1 0,29 8 0,3 13 0,56 0 0 
Sílex diaclasado 0 0 2 0,07 0 0 0 0 
Sílex cinza 13 3,8 106 4,0 97 4,2 0 0 
Sílex caramelo 0 0 19 0,7 19 0,83 0 0 
Sílex branco 1 0,29 10 0,39 20 0,87 1 7,1 
Sílex bege 7 2,0 75 2,9 66 2,88 0 0 
Sílex amarelo 0 0 7 0,27 1 0,04 0 0 
Sílex azul 1 0,29 57 2,0 92 4,0 2 14,2 
Sílex varvito 0 0 1 0,03 1 0,04 0 0 
Sílex verde 0 0 1 0,03 0 0 0 0 

Total 338 99,23 2535 100,04 2288 99,74 14 99,7 
 

Tabela 7.19. Matéria-prima dos vestígios nas 4 camadas do subquadriculamento 1, Barro Branco 14. 



 347 

Freqüência de matérias-primas exógenas à área de estudo
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Gráfico 7.2. Freqüência de matérias-primas exógenas à área de estudo nas camadas 1 a 4 do subquadriculamento 1. 
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Os arenitos ocorrem com uma freqüência muito rara. Ausente na camada 4, eles apenas 

entram em circulação no Holoceno Médio, por volta de 5920 anos AP e, ao final do 

Horizonte 2 (estimado em 3000 anos AP), eles deixam de circular no sítio. No 

Horizonte 3, representado pela camada 1, os arenitos são muito mais raros nos sítios do 

alto Almas e praticamente inexistentes no vale do Embramado (ver Gráficos 7.2 e 7.6). 

Quanto ao quartzito, apesar de estarem disponíveis localmente, aparecem apenas nas 

camadas 2 e 3 do Horizonte 2. Disponíveis no rio das Almas, a ausência de quartzito na 

camada 4 do Horizonte 3 pode significar um menor acesso aos cursos d’água a jusante 

da AP Cachoeira, onde foi observada a maior disponibilidade de seixos de quartzito. 

Seixos de quartzito fino, conquanto, são detectados no Horizonte 3 em maior freqüência 

do que nas camadas 2 e 3 do Horizonte 2, o que aponta para uma fonte alternativa com 

localização desconhecida desta matéria-prima. Seixos oblongos de calcário são usados 

com baixa freqüência como percutores e, também, retocados quando fragmentados. 

Apesar de abundante em Kerren na Limeira, são empregados com uma freqüência 

máxima de 0,15%, quantidade irrisória, visto a disponibilidade desta matéria-prima em 

afloramentos do vale do Chapéu e do Cheirol. 

 

O quartzo manteve sempre índices altos nos sítios escavados, mesmo quando o sílex é 

mais freqüente que o primeiro (caso do sitio Barro Branco 9). Como podemos notar na 

Tabela 7.19, o quartzo hialino tem seu índice de aproveitamento suavemente 

aumentado, enquanto o quartzo cinza aumenta 3 vezes no Horizonte 2. Esse aumento é 

significativo para o quartzo leitoso: na camada 4 ele representa 50% da amostra, 

mantendo a mesma proporção na camada 3 e ligeiro aumento na camada 2. No 

Horizonte 3, camada 1, o quartzo leitoso e de qualidade menor representa 71,5% do 

conjunto de vestígios arqueológicos, ou seja, mais um dado claro de restrição e acesso 

às fontes de calcário silicificado (ver Gráfico 7.5 para observar com clareza tal dado). 

Essas fontes de matéria-prima não estão esgotadas até os dias atuais, conforme revela o 

Sítio Velho 1. A rara presença do quartzo marrom é pontual nas camadas 2 e 4. 
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O calcário silicificado tem seu auge de exploração nas camadas 2 e 3 do Horizonte 3 e 

queda abrupta no Horizonte 2. Podemos observar que o sílex marrom, o sílex negro, o 

sílex cinza e o sílex azul tem uma queda entre as camadas 3 e 1. Embora as fontes 

tenham sido exploradas intensamente durante o Holoceno Médio, elas ainda estavam 

com recursos razoáveis para serem exploradas no Holoceno Tardio como percebemos 

nos dias atuais. O Gráfico 7.3 aponta para essa tendência de abandono das fontes locais 

de calcário silicificado (sílex azul, sílex cinza e sílex caramelo). 

 

Sinais de preparo térmico do calcário silicificado são cada vez menos freqüentes: na 

camada 4 esses sinais representam mais de 14,2% dos vestígios (o índice é o sílex 

vermelho), diminuindo para 7% na camada 2 e 5,6% do Horizonte 3, camada 1. Alguns 

tipos de sílex são muito raros: o sílex pimenta branco ocorre apenas na camada 3, assim 

como um denominado diaclasado (pela presença de micro-diáclases em sua face), 

apenas presente na camada 2. O sílex varvito (ou melhor dizendo, um varvito 

silicificado) é igualmente raro, detectado nas camadas 2 e 3 e pode ser proveniente do 

médio Tietê 151. 

 

 

7.2.7.5 Córtex, queima e sinais de uso 

 

As Tabelas 7.20 a 7.22 indicam dados relativos à presença e tipo de córtex dos vestígios 

analisados do subquadriculamento 1, além de dados relativos aos sinais de queima e 

uso. O uso de blocos foi mais freqüente nos períodos mais antigos do sítio, enquanto o 

de seixo teve freqüência de quase 3% nas camadas 2 e 3. O uso de pequenos blocos e 

calhau foi constante nos três períodos mais recentes do sítio. 

 

Sinais de queima (e não todos por preparo térmico) ocorrem em 14,2% dos vestígios na 

camada 4, 16,7% na camada 3, 14% na camada 2 e 8,6% na camada 1. A diminuição de 

sinais de queima na camada 1 está intimamente relacionada à presença majoritária do 

quartzo leitosa na coleção de vestígios desta camada, que não necessita preparo térmico 

para ser lascado. Sinais de uso, sobretudo de artefatos e lascas, são mais freqüentes na 

camada 3 e menos freqüentes na camada 1, além de ser ausente na camada 4. 

                                                 
(151) O autor desta Dissertação observou varvitos silicificados entre Itu e Salto de Itu, bacia do Tietê 
em dezembro do ano de 2004. 
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Tabela 7.20. Tipo de córtex nos vestígios das Camadas 1 a 4 no sítio Br14.  

 

 

 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 
Queima Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) Qtdade % (T) 

Presença 41 8,6 371 14,0 369 16,7 2 14,2 
Ausência  435 91,3 2274 85,9 1833 83,8 12 95.8 

Total 476 99,9 2645 99,9 2202 100 14 100 
 

Tabela 7.21. Presença de queima nos vestígios das Camadas 1 a 4 no sítio Br14. 

 

 

 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 
Uso Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) Qtdade % (T) 

Presença 4 0,8 41 1,5 69 3,1 0 0 
Ausência 472 98,2 2604 98,5 2133 96,9 14 100 
Total 476 100 2645 100 2202 100 14 100 

 

Tabela 7.22. Sinais de uso nos vestígios das Camadas 1 a 4 no sítio Br14. 

 

 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 
Córtex Qtdade (%) T Qtdade (%)T Qtdade % (T) Qtdade % (T) 

De bloco 6 1,2 60 2,2 78 3,5 2 14,2 
De Seixo 1 0,2 64 2,4 60 2,7 0 0 
De calhau 10 2,1 62 2,3 69 3,1 0 0 
Sem córtex 459 96,4 2459 92,9 1995 90,5 12 85,7 
Total conjunto 476 99,9 2645 99,8 2202 99,8 14 99,9 
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Matérias-primas provenientes do Sítio Velho 1 nas camadas 
arqueológicas do sítio Barro Branco 14
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Gráfico 7.3.  Matérias-primas provenientes do Sítio Velho 1 presentes nas camadas arqueológicas 1 a 4 do subquadriculamento 1 – Barro Branco 14. 
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Freqüência de uso de sílex e quartzo entre as camadas 1 a 4
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Gráfico 7.4. Freqüência de uso de sílex e quartzo nas camadas 1 a 4 do subquadriculamento 1-Barro Branco 14. 
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Freqüência dos díversos tipos de sílex durante as 4 ocupações do sítio Barro Branco 14 
(Subquadriculamento 1)
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Gráfico 7.5. Freqüência dos tipos sílex nas camadas 1 a 4 do subquadriculamento 1-Barro Branco 14. 
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Freqüência dos Arenitos nas Camadas 1a 4
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Gráfico 7.6. Freqüência dos arenitos nas camadas 1 a 4 do subquadriculamento 1 
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Freqüência de outras matérias-primas entre as 
camadas 1 a 4
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Gráfico 7.7. Freqüência de outras matérias-primas nas camadas 1 a 4 do subquadriculamento 1. 
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Os vestígios arqueológicos do sítio Barro Branco 14 permitem afirmar que: 1) a camada 

4 representa um momento de exploração do vale do Embramado por populações de 

grupos caçadores-coletores anteriores a 5920 anos AP; 2) a camada 3 representa um 

momento de implantação, permanência e adensamento demográfico desses grupos neste 

vale, representando o sítio Barro Branco 14 o centro do modelo gravitacional de 

assentamentos contemporâneos que se estenderam até aos alto patamares da Serra do 

Ouro Fino; 3) a camada 2 representa no vale um momento de retração dos sítios para o 

fundo de vale durante o início do Holoceno Tardio, com densidade similar àquela da 

camada 3. Algumas técnicas de aproveitamento da matéria-prima são abandonadas e 

revelam a diminuição do emprego das técnicas de obtenção de lascas de flanco de 

núcleo, com crista, assim como da diminuição da freqüência das lascas de reavivamento 

de núcleo; 4) a camada 1 representa um momento posterior de ocupação, separado por 

um longo intervalo de K-cycle. O aumento do uso do quartzo aumenta em 50% em 

relação ao período anterior, perfazendo 75% dos vestígios arqueológicos. A diminuição 

da freqüência e circulação do calcário silicificado (vulgo sílex em nossa análise) e da 

interrupção da presença do arenito silicificado demonstra um processo regional de 

circunscrição territorial ocasionado pela ocupação agricultora nos vales serranos 

adjacentes até seu estabelecimento definitivo no ano 1000 anos AP..  

 

 

7.2.8 Vestígios do sítio Barro Branco 15 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em topo de morro de braço da Serra do Ouro 

Fino, próximo ao fundo de vale à margem esquerda do córrego do Embramado, afluente 

da margem direita do Almas. Conta com uma coleção de 871 vestígios líticos, 

provenientes de 11 unidades de escavação e uma área de decapagem de 9m². O sítio está 

completamente conservado em uma área de 450 m². A análise dos vestígios permitiu 

detectar três horizontes de ocupação: 

 

1) Denominado Horizonte 2, situado entre 55 e 39 cm de profundidade, com 

uma área de dispersão restrita de 300m²;  

 

2) Horizonte 3, situado entre 15 e 25 primeiros centímetros de solo, com 

uma área de dispersão de 498 m². Parte deste horizonte está em uma zona de 
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interdigitação com os vestígios do Horizonte 3 (área 88N de decapagem e 

unidade 88N100W). 

 

3) Horizonte 4, situado entre a superfície e os 25 primeiros centímetros de 

solo, com uma área de concentração de 12 m² - uma estrutura de combustão. 

Em sua zona mais profunda, base da estrutura de combustão, mantém uma 

face de interdigitação com os vestígios do Horizonte 3. 

 

Os vestígios foram analisados de forma menos sistemática do que nos outros sítios por 

um motivo específico: com as datações da coluna 88N100W da zona de intersecção 

entre Horizontes 3 e 4 e do Horizonte 2, passamos a buscar referências de situação 

deposicional similares que melhor indicasse o contexto dos conjuntos tecnológicos no 

próprio vale do Embramado. Neste sentido, o sítio Barro Branco 15 apresentava, a 

priori um Horizonte 3 pouco definido e nos debruçamos na análise mais completa que o 

conjunto de vestígios das quatro camadas do sítio Barro Branco 14 podia oferecer. 

Melhor compreendida a situação estratigráfica do sítio Barro Branco 14, um lócus de 

uso continuado, assim como dos outros sítios do agrupamento Barro Branco, passamos 

a caracterizar a indústria do Br15 de forma genérica. Deste sítio são provenientes duas 

das datações radiocarbônicas apresentadas nesta Dissertação, as quais balizam o 

Horizonte 2 e delimitam o momento de contato entre os Horizontes 3 e 4, demonstrando 

o período máximo em que os grupos caçadores-coletores permaneceram no vale do 

Embramado.  

 

Algumas quantificações foram realizadas. Numa amostragem de 100 peças do 

Horizonte 2 e 100 peças do Horizonte 3, confirmamos a maior representação do quartzo 

em relação ao calcário silicificado. Também detectamos um uso menos freqüente, 

porém ainda presente, de lascas de descorticamento de calcário silicificado no Horizonte 

4. As diferenças tecnológicas são patentes e, embora não sejam alvo de pesquisa nesta 

Dissertação, cabe salientar que se aproximam das indústrias descritas por Robrahn 

(1989) e por Araújo (2001). Alguns polidos foram encontrados na AP Barro Branco: na 

superfície do Br14 e no Br11, relacionados aos pouquíssimos e esparsos fragmentos 

cerâmicos Itararé (nunca superior a 5 fragmentos, com exceção do Horizonte 4 do sítio 

Br15). O quartzo corresponde a 55% dos vestígios no Horizonte 2, similar índice do 

Horizonte 2, camada 3 do sítio Br14 e, de igual forma similar, 73% de freqüência do 
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quartzo no Horizonte 3, mesma situação da camada 1 do mesmo horizonte no sítio 

Br14. 

 

As diferenças entre os Horizontes 2 e 3 no que diz respeito à ocupação efetiva do espaço 

do sítio não difere muito. Há uma tendência de concentração de vestígios nas bordas 

norte, nordeste e sudeste do sítio no Horizonte 2. São os setores mais rebaixados no 

patamar de baixa vertente e podem ter sido aí acumulados por creeps e mud-flows 

durante eventos de maior pluviosidade no Holoceno Médio, enquanto os vestígios 

associados ao Horizonte 3 estão mais esparsos e lindantes com vestígios do Horizonte 4, 

com a ausência de uma zona de K-cycle, o que pode significar de duas, uma: 1) ou a 

presença Itararé foi imediatamente pós-abandono do vale do Embramado pelos grupos 

caçadores-coletores do Horizonte 3, ou; 2) um processo de K-cycle erosivo 

agressivamente no sítio, deixando expostos os vestígios caçadores-coletores e, 

ulteriormente, com o uso mais intenso do vale do Embramado como área de roça pelos 

agricultores Itararé, a taxa de sedimentação tenha aumentado durante a ação 

meteorológica mais intensa durante a parte final do Holoceno Tardio, i.e. o último 

milênio. Acreditamos que as duas situações possam estar ocorrendo no sítio em graus 

distintos de freqüência e que apenas um detalhamento pedogenético e geoquímico 

poderá revelar mais detalhes acerca da zona de interface dos horizontes 3 e 4, 

merecendo uma Dissertação à parte, focando os conjuntos de sítios da AP Leiteria e AP 

Sítio Velho. 
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7.2.9  Vestígios do sítio Barro Branco 16 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em topo de morro isolado no fundo de vale do 

Embramado, à margem direita deste, afluente da margem direita do Almas. Conta com 

uma coleção de 129 vestígios líticos, provenientes de 4 unidades de escavação. O sítio 

está completamente conservado em uma área de 102,8 m². A análise dos vestígios 

permitiu detectar apenas um horizonte e uma ocorrência em profundidade: 

 

1) Denominado Horizonte 3, situado entre 15 e 30 cm de profundidade, 

com uma área de dispersão restrita de 102,8 m² (entre as unidades 

100N103W, 103N97W e encosta adjacente por mais 5m. Todos os 

vestígios pertencem a este Horizonte; 

 

2) Uma ocorrência em profundidade de lascas de arenito silicificado entre 

40 e 70 cm de profundidade. 

 

O sítio conta apenas com a presença de lascas (49%), detritos (33%), fragmentos de 

lasca (4%) e estilhas (14%). Os tipos de lascas têm pouca variabilidade: lascas simples 

(50%), lascas siret (6%), lascas de acabamento (39%), de descorticamento (2%) e 

fragmentada (2%). A matéria-prima predominante é o quartzo (77%), seguido do sílex 

(14%) e do quartzito (3%). O arenito silicificado está em profundidade e não se 

relaciona com o Horizonte 3. A freqüência de matérias-primas neste sítio é similar à 

camada 1, Horizonte 3 do sítio Barro Branco 14 e do Horizonte 3 do sítio Barro Branco 

15, reforçando a escassez de calcário silicificado durante este período. 

 

Sua pequena área e sua posição estratégica no vale do Embramado permitem-nos 

associá-lo a uma função de monitoramento de caça e de pessoas, uma vez que está 

implantado a meio-caminho de dois estreitamentos de vale: do baixo curso do 

Embramado na foz com o Almas e o médio curso do mesmo córrego em direção à 

abertura de vale do Ouro Fino. 
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7.2.10 Vestígios do sítio Barro Branco 19 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em patamar de média vertente em braço da Serra 

do Ouro Fino, próximo de fundo de vale à margem esquerda do córrego do Embramado, 

afluente da margem direita do Almas. Conta com uma coleção de 1154 vestígios líticos, 

provenientes de 6 unidades de escavação. O sítio está em bom estado de conservação. A 

análise dos vestígios permitiu detectar apenas um horizonte de ocupação: 

 

1) Denominado Horizonte 2, situado entre 47-55cm de profundidade, com 

uma área de dispersão restrita de 215m² (entre as unidades 99N95W a 

106NN100W). Todos os vestígios estão associados a este nível. 

 

Os vestígios associados a este sítio são formados, assim como o sítio Barro Branco 9, 

por uma maioria de vestígios de calcário silicificado. Deste sítio foram apenas 

analisadas as pontas projéteis, que apresentam incomum sinal de reavivamento, 

tornando as pontas projéteis quase quadrangulares (ver desenho 7.13). A maior parte das 

pontas é de sílex cinza, não associado aos calcários silicificados e, provavelmente, de 

silexito, matéria-prima incomum na área de pesquisa. 

 

 

7.2.11 Vestígios do sítio Barro Branco 20 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em patamar de alta vertente de braço da Serra do 

Ouro Fino, próximo à cabeceira de um afluente do Embramado, este contribuinte da 

margem direita do rio das Almas. Conta com uma coleção de 559 vestígios líticos, 

provenientes de 5 unidades de escavação. Destes, 315 vestígios foram analisados 

(56,3%). O sítio está completamente conservado em uma área de 190 m². A análise dos 

vestígios permitiu detectar 3 horizontes de ocupação: 

 

1) Denominado Zona Intermediária dos Horizontes 1 e 2 [ZIH1-2], situado 

de 75 a 80 cm de profundidade. Está concentrado em uma área de 4m². 

139 vestígios [dos 315 analisados] estão associados a ZIH1-2. 
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2) Denominado Horizonte 2, situado entre 56 e 65cm de profundidade, 

com uma área de dispersão restrita de 80m², entre a unidade 100N100W e 

a sondagem 1A. 69 vestígios estão associados a este horizonte. 117 [dos 

315 analisados] vestígios estão associados a este horizonte. 

 

3) Denominado Horizonte 3, situado entre 20 e 45 cm de profundidade, 

com uma área de dispersão de 190m².  59 [dos 315 analisados] vestígios 

estão associados. 

 

 

Classe de vestígios Qtdade (%) 

Lasca 111 35,2 

Núcleo 1 0,3 

Detrito 13 4,1 

Fragmento térmico 1 0,3 

Lasca retocada 1 0,3 

Fragmento de lasca 158 50,2 

Fragmento de núcleo 7 2,2 

Estilha 12 3,8 

Lâmina 7 2,2 

Fragmento de lâmina 2 0,6 

Frag. lateral de ponta 1 0,3 

Pré-forma 1 0,3 

 315 99,8 
 

Tabela 7.23. Classe de vestígios no sítio Barro Branco 20. 

 

Os fragmentos de lasca formam a maioria da coleção de vestígios, seguidos de lascas, 

detritos e estilhas. Não foram detectados artefatos raspadores no sítio, apenas um 

fragmento de uma ponta-projétil e uma pré-forma, ambos de quartzo, associados à 

ZIH1-2. A existência desta zona intermediária, por conta dos poucos dados coligidos 

acerca dela, é de difícil inserção no quadro regional, mas será tratado nos capítulos 8 e 9 

à luz dos dados resultantes de todas as APs. 
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Tipos de lasca (152) Qtidade (%) 

Simples 7 4,9 

Com dorso 1 0,7 

Siret 2 1,4 

De flanco de núcleo 6 4,2 

De reavivamento de núcleo 1 0,7 

Com crista 1 0,7 

De descorticamento 6 4,2 

De acabamento 82 57,3 

Fragmentada 6 4,2 

De preparo 31 21,7 

Total 143 100 
 

Tabela 7.24. Tipos de lasca no sítio Barro Branco 20. 

 

A tabela 7.24 mostra os tipos de lasca detectados nos dois horizontes e na ZIH1-2. De 

um modo geral, a presença maciça de lascas de acabamento reflete a significância que 

ocupa em todos os níveis de ocupação do sítio. Uma análise detalhada do conjunto deve 

ser realizada, contudo, para perceber se as diferenças entre os dois horizontes e a ZIH1-

2 existem, com base em comparações com outros sítios arqueológicos. Esta zona 

intermediária, pouco compreendida ainda, foi apenas detectada nos sítios Br20 e Br21 e 

pode representar a presença mais antiga nos altos patamares da Serra do Ouro Fino 

durante o Holoceno Inicial. Lascas de preparo têm uma freqüência significativa na 

coleção e respondem ao aproveitamento máximo legível em fragmentos de núcleo e 

núcleo de calcário silicificado e suas variações (sílex mesclado, negro, marrom) e, 

também, de quartzo leitoso. 

 

Quanto à freqüência de matérias-primas, a análise aponta para dados interessantes: nos 

dois horizontes e na zona intermediária não há sinais de matérias-primas que não os 

calcários silicificados, o sílex e o quartzo. A exploração dos recursos locais domina a 

quase totalidade da amostra (153). Como podemos observar na Tabela 7.25 algumas 

distinções são claras no emprego de matérias-primas nos períodos de ocupação deste 
                                                 

(152) Inclui fragmentos de lasca onde foi possível inferir o tipo da mesma.  
(153) Apenas não consideramos a totalidade da amostra por termos a ciência de que necessitamos 
algumas laminas adicionais de alguns tipos de matérias-primas presentes no sítio, tais como o 
denominado sílex lilás. 
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sítio. O emprego do quartzo leitoso, por exemplo, mantém relativa constância nos 

períodos, oscilando entre 59,9% a 54,7% entre a ZIH1-2 para o Horizonte 2 e, em 

seguida, para 57,6%. Em parte, isto demonstra que a captação de matéria-local foi 

importante no estabelecimento dos primeiros grupos do Horizonte 2 na área de estudo e 

acena que o uso de calcários silicificados, outras fonte de matéria-prima local, já era 

explorada antes de 5920 anos AP. 

 

Os tipos de calcário silicificado conhecidos até o momento são aqueles denominados 

por nós nesta dissertação de: sílex azul, sílex cinza, sílex caramelo, sílex marrom, sílex 

negro, sílex mesclado. É provável, ainda, que sejam calcários silicificados: sílex negro-

pimenta, sílex vermelho (versão alterada do sílex marrom), sílex branco, sílex bege e 

sílex amarelo (versão alterada do sílex bege). Apenas o sílex lilás e alguns tipos de sílex 

negro (mais próximos do silexito) seriam exógenos, além dos arenitos silicificados. 

Neste sentido, notamos que nem todo o sílex tem a mesma fonte e sua disponibilidade 

ainda não foi mapeada com precisão na área de estudo para todas as suas variedades.  

 

De qualquer forma, o registro arqueológico demonstra que o sílex lilás esteve em 

circulação na ZIH1-2 e no Horizonte 3, mesma situação do sílex bege e do quartzo 

hialino. Algumas matérias-primas foram aumentando sua freqüência ou continuaram a 

ser exploradas ao longo de alguns milênios: os sílex cinza e o azul, o calcário 

silicificado em sua versão mais comum mantém altas porcentagens em toda a história de 

ocupação do sítio, recuando para o Holoceno Inicial o início de exploração das fontes de 

matéria-prima do Sítio Velho 1 e fontes contíguas.  
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Tabela 7.25. Freqüência de matérias-primas na ZIH1-2, Horizontes 2 e 3 no sítio Barro Branco 20. 

 

Zona Intermediária 
Horizonte 1-Horizonte 2 Qtidade (%) Horizonte 2 Qtidade (%) Horizonte 3 Qtidade (%) 

Quartzo   82       59,9 Quartzo   64   54,7 Quartzo 34     57,6 

Quartzo hialino     1         0,7 Quartzo hialino     0   0 Quartzo hialino   1       1,7 

Sílex vermelho     4         2,9 Sílex vermelho     5     4,3 Sílex vermelho   0     0 

Sílex negro-pimenta     0      0 Sílex negro-pimenta     3     2,6 Sílex negro-pimenta   0     0 

Sílex negro     7         5,1 Sílex negro     6     5,1 Sílex negro   4       6,8 

Sílex mesclado     2         1,5 Sílex mesclado     1     0,9 Sílex mesclado   1       1,7 

Sílex marrom     9         6,6 Sílex marrom   14 12 Sílex marrom   3       5,1 

Sílex lilás     1         0,7 Sílex lilás     0   0 Sílex lilás   1       1,7 

Sílex cinza   20       14,6 Sílex cinza   13   11,1 Sílex cinza 12     20,3 

Sílex caramelo     1         0,7 Sílex caramelo     0   0 Sílex caramelo   0     0 

Sílex branco     2         1,5 Sílex branco     3     2,6 Sílex branco   0     0 

Sílex bège     4         2,9 Sílex bège     0   0 Sílex bège   1       1,7 

Sílex amarelo     1         0,7 Sílex amarelo     0   0 Sílex amarelo   0     0 

Sílex azul     3         2,2 Sílex azul     8     6,8 Sílex azul   2       3,4 

Total 137 100 Total 117 100,1 Total 59 100 
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7.2.10  Vestígios do sítio Leiteria 1 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em baixa vertente de colina suave que divide as 

águas do córrego Anacletos do Celeste a leste e as águas de afluentes do córrego Cristal 

a oeste, ambos afluentes da margem esquerda do rio das Almas. Conta com uma coleção 

de 552 vestígios líticos, provenientes de 26 unidades de escavação e de coleta total de 

superfície com auxílio de estação total (ver especificação do modelo no capítulo 6). O 

sítio está inserido em uma área de 1906,2 m². A análise dos vestígios permitiu detectar 

dois horizontes de ocupação e uma zona intermediária: 

 

1)  Denominado Horizonte 2, situado entre 25 e 50cm de profundidade, com 

uma área de dispersão restrita de 528m² (entre as unidades 88N82W à 

112N100W e 124N100W e 100N100W). Conta com 166 vestígios;  

 

2) Horizonte 3, situado entre a superfície e os 25 primeiros centímetros de 

solo, com uma área de 1906,2 m². Neste Horizonte 3 estão 288 vestígios 

(120 em superfície). Parte dos vestígios do Horizonte 2 foi mesclado por 

ação do arado aos vestígios do Horizonte 3, criando o que denominamos de: 

 

3) Zona Intermediária entre os Horizontes 2 e 3 (ZIH2-3). Conta com 98 

vestígios, dispersos irregularmente em uma área de 540m².   

 

Ao contrário do que foi considerado no sítio Barro Branco 4, a zona intermediária aqui 

não é resultante de um complexo ocupacional no sítio, mas sim de um intervenção 

antrópica contemporânea, i.e. o arado utilizado no plantio de tomate. Embora não tenha 

descaracterizado completamente o sítio, consideramos que esta atividade causou 

significativa migração de vestígios vertical e horizontalmente, tendendo a desconcentrá-

los de suas camadas arqueológicas de origem. Neste sentido, embora padrões residuais 

da presença dos dois Horizontes ainda existam no sítio, optamos por não destrinchá-las 

e incorrer no fornecimento de dados provenientes de matrizes mescladas. Atribuímos ao 

arado, também, a maior área do que deveria corresponder originalmente (estimamos em 

540m², considerando os dois horizontes). Ou seja, ao arado e, em menor medida, a 

outros fatores ambientais, a dispersão do sítio alcançou uma área 4 vezes maior que seu 

tamanho original.  
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Tratamos de analisar em conjunto os vestígios, ressalvando ao leitor que tais dados não 

devem ser comparados com aqueles do Barro Branco, servindo apenas como parâmetro 

para uma macro-aproximação com os conjuntos tecnológicos de todos os sítios 

escavados. A Tabela 7.26 aponta a soma de vestígios nas unidades escavadas. Note que 

o nível 2 é a provável zona de interdigitação entre os dois horizontes que não podem ser 

reconstruídos com exatidão. 

 

Z Quantidade 

Superfície     4 

Nível 1 156 

Nível 2   98 

Nível 3 102 

Nível 4   42 

Nível 5   21 

Nível 6     0 

Nível 7     1 

Total 424 
 

Tabela 7.26. Quantidade de vestígios por nível artificial  
nas unidades escavadas no sítio Leiteria 1. 

 

Na análise integrada dos vestígios, a proporção de classe entre os mesmos é similar à 

análise dos outros sítios escavados no Barro Branco, permitindo aproxima-los dos 

mesmos grupos culturais. A porcentagem de artefatos é de 0,9% e se somada às pontas 

projéteis (incluindo as fragmentadas), fragmento de artefato raspador e outros tipos de 

artefatos temos a considerável cifra de 3,2% (se acrescermos as pré-formas alcançamos 

a porcentagem de 3,6% da coleção) – ver Tabela 7.27. Se separamos a distribuição dos 

artefatos nos prováveis horizontes, notaremos que são mais freqüentes no Horizonte 3, 

incluindo aí polidos, almofariz e, até, um afiador. 

 

Lascas, fragmentos de lasca, detritos, estilhas e lâminas perfazem 84,6% dos vestígios e 

os núcleos apresentam-se esgotados (de sílex negro, cinza, marrom e branco). Alguns 

núcleos apresentam sinais de preparo (com conseqüente coloração avermelhada). Os 

tipos de lasca presentes no sítio contribuem para revelar as principais atividades 

exercidas no sítio. A tabela 7.28 aponta essas diferenças. 
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Classe Qtidade (%) 

Artefato     5     0,9 

Lasca 156   28,3 

Núcleo   13     2,5 

Detrito   24     4,3 

Seixo     2     0,3 

Fragmento de seixo     1     0,2 

Fragmento térmico   14     2,4 

Fragmento de bloco     4     0,7 

Fragmento de artefato     3     0,5 

Lasca retocada     3     0,5 

Fragmento de lasca 250   45,3 

Fragmento de núcleo   29     5,3 

Estilha   32     5,8 

Lâmina     5     0,9 

Percutor     1     0,2 

Ponta projétil     2     0,4 

Fragmento lateral de ponta     2     0,4 

Pré-forma     2     0,4 

Afiador     1     0,2 

Almofariz     1     0,2 

Polido     1     0,2 

Lança     1     0,2 

Total 552 100,1 
 

Tabela 7.27. Classe de vestígios do sítio Leiteria 1. 

 

Lascas de acabamento correspondem a 33,8% da coleção, seguidas das lascas de preparo 

(17,3%), de descorticamento (13,2%) e de flanco de núcleo (12,3%). Ao contrário dos sítios 

da AP Barro Branco, onde o núcleo era transportado previamente descorticado, no sítio 

Leiteria 1 as matérias-primas eram transportadas com pouco tratamento prévio.  

 

A ausência de lascas de reavivamento de bordo é igualmente surpreendente, assim como 

o baixo índice de lascas de acabamento (embora representem maioria). Ao contrário do 

sítio Leiteria 2, onde a presença de lascas de acabamento e de reavivamento de bordo é 

alta, o Leiteria 1 contem elementos que o subordinam ao sítio vizinho, onde, mais do que 

provável, tenha sido o núcleo do modelo gravitacional do agrupamento de sítios da AP 

Leiteria em ao menos um dos dois horizontes. 
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Tipo de lasca Qtidade (%) 

Simples   13        6,4 

Siret     2     1 

De flanco de núcleo   25      12,3 

De reavivamento de núcleo     8        3,9 

De reavivamento de núcleo     1        0,5 

Com crista     9        4,4 

De descorticamento   27      13,2 

De acabamento   69      33,8 

Fragmentada   14        6,9 

De preparo   36      17,6 

Total 204 100 
 

Tabela 7.28. Tipos de lasca em Leiteria 1. 

 

A Tabela 7.29 mostra os tipos de talão presentes no conjunto de lascas do sítio Leiteria 

1.  Os tipos liso e linear são os de maior freqüência, sucedidos com homônimos com 

preparo. Os dados revelam uma baixa diversificação de talão, o que reflete em uma 

baixa diversidade de etapas de lascamento realizadas no sítio e, fundamentalmente, na 

produção de pontas projéteis. 
 

 

Talão Qtidade (%) 

Cortical     7  4 

Liso   64   36,4 

Diedro     5     2,8 

Linear   29   16,5 

Esmigalhado     9     5,1 

Puntiforme   12     6,8 

Retocado     1     0,6 

Cortical com preparo     1     0,6 

Liso com preparo   26   14,8 

Linear com preparo   20   11,4 

Puntiforme com preparo     2     1,1 

Total 176 100,1 
 

Tabela 7.29. Tipos de talão de lascas de Leiteria 1. 
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Matéria-prima (154) Qtidade (%) 

Arenito 2 0,4 

Arenito silicificado 8 1,4 

Quartzito 1 0,2 

Quartzo 196 35,5 

Quartzo hialino 16 2,9 

Quartzo cinza 1 0,2 

Sílex vermelho 39 7,4 

Sílex negro-pimenta 9 1,6 

Sílex negro 44 8 

Sílex mesclado 13 2,4 

Sílex marrom 81 14,7 

Sílex lilás 5 0,9 

Sílex cinza 57 10,3 

Sílex caramelo 7 1,3 

Sílex branco 14 2,5 

Sílex bège 15 2,7 

Sílex amarelo 1 0,2 

Sílex azul 39 7,4 

Total 548 100 
 

Tabela 7.30. Matéria-prima dos vestígios do sítio Leiteria 1  
– análise indiscriminada entre os Horizontes 2 e 3 e ZIH2-3. 

 

Ao menos a análise da matéria-prima dos vestígios do sítio Leiteria 1 pode dar uma 

melhor dimensão da inserção desse sítio no quadro regional. Ao contrário dos sítios da 

AP Barro Branco, onde raramente o calcário silicificado tem maior freqüência que o 

quartzo leitoso, este último tem representação inferior em relação ao “sílex” (calcário 

silicificado). Em relação aos sítios da AP Barro Branco, os sítios da AP Leiteria estão 

mais próximos das fontes de matéria-prima do Sítio Velho 1 e tal deve ser um dos 

principais motivos de sua maior representação no conjunto de vestígios. Enquanto o 

Barro Branco 14 está a 3951 m em linha reta deste sítio, Leiteria 1 está a 2900 m em 

linha reta do mesmo Sítio Velho 1. De igual forma interessante é a presença do arenito 

silicificado em superfície e nos primeiro centímetros de solo do sítio, fato não 

constatado em nenhuma outra Área-Piloto. 

                                                 
(154) Foram excetuadas as matérias-primas filito, granito e rocha metamórfica indiscriminada, 
associados a fragmentos de matéria-prima e, no caso dos granitos, de percutores. 
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7.2.11 Vestígios do sítio Leiteria 2 

 

Sítio lítico caçador-coletor implantado em topo de vertente de colina suave que divide 

as águas do córrego Anacletos do Celeste a leste e as águas de afluentes do córrego 

Cristal a oeste, ambos afluentes da margem esquerda do rio das Almas. Conta com uma 

coleção de 2582 vestígios líticos, provenientes de 17 unidades de escavação, de uma 

unidade de decapagem de 9m² e de coleta total de superfície com auxílio de estação 

total (ver especificação do modelo no capítulo 6). O sítio está inserido em uma área de 

2.214,5 m². Com similar situação que o sítio Leiteria 1, optamos por não analisá-lo 

sistematicamente, já que seus dados não poderiam ser comparados nem com os 

conjuntos da AP Barro Branco e, com muitas limitações, com o sítio Leiteria 1. De 

qualquer forma, o sítio contém elementos dos Horizontes 2 e 3 como revelam os dados 

da área de decapagem de 9m² que preferimos não apresenta-los nesta Dissertação (e sim 

quando o controle estratigráfico estiver melhor definido com novas datações 

radiocarbônicas). 

 

Alguns dados de campo, contudo, nos parecem ser interessantes. O sítio é, 

notavelmente, o mais denso de todos aqueles sítios detectados na AP Leiteria. Apesar de 

ter sido espoliado de artefatos por mais de 40 anos, ainda uma quantidade considerável 

de artefatos foram aí detectados. Em superfície, junto ao topo da colina onde está 

implantado, foram coletados com referenciamento por estação total: uma ponta-projétil, 

3 pré-formas, 6 raspadores e 10 núcleos, além de um adorno perfurado polido, similar 

àquele detectado por De Blasis no bairro da Serra (1996). 

  

Para as relações prováveis entre os sítios do Agrupamento da Leiteria, elaboramos um 

croquis esquemático que exemplifica as relações espaciais do modelo gravitacional 

apontado por De Blasis (1988, 1996, 2000) e confirmado por essa Dissertação.  
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7.2.14  Vestígios da Área-Piloto Limeira 

 

Com poucas intervenções em subsuperfície, os sítios da Limeira serviram para 

confirmar a presença regional de sítios em profundidade e se mantinham características 

similares dos sítios da AP Barro Branco, i.e, da presença dos horizontes 2 e 3. Ambos os 

sítios detectados apontam para a presença de uma única ocupação, associada ao 

Horizonte 2, com vestígios entre os 40 e 60cm de profundidade. Abaixo, uma macro-

descrição dos vestígios associados do sítio Limeira 1 que pode, certamente, ser 

estendida, aos vestígios do sítio Limeira 2. 

 

 

7.2.14.1 Limeira 1 

 

Sítio lítico em patamar de média vertente e que se pronuncia sobre terrenos de baixa 

vertente no estreito vale da Limeira-Boituva. O sítio apresenta uma coleção de 123 

vestígios, compostos por lascas de reavivamento de artefatos e de acabamento de 

quartzo leitoso e calcário silicificado. O quartzo é captado localmente, em afloramentos 

associados ao final de uma faixa intrusiva de diabásios de um dos afluentes sul do 

córrego do Chapéu. . Proveniente de uma unidade de escavação e de coleta em estrada e 

adjacências que cortou e revelou este sítio arqueológico, constatamos: 

 

1) A presença única e exclusiva do Horizonte 2, bem caracterizado, com 

vestígios entre 40 e 60 cm de profundidade. 

 

Nenhum artefato completo foi detectado. Alguns percutores duros de seixo de calcário 

foram usados expedientemente, retirados de um córrego adjacente. As lascas de 

acabamento e reavivamento de bordo são consideráveis e são de sílex vermelho, cinza e 

negro, além de quartzo leitoso. Observações na AP Boituva sobre a proporção de calcário 

silicifcado em relação ao quartzo indica que outras fontes da primeira matéria-prima 

existem nas proximidades do alto curso do Conchas. Além do Sítio Velho 1, foi 

observado extração de matéria-prima no sítio denominado Ribeirão Vermelho 1, na AP 

Assentamento, não abordadao nesta Dissertação. A possibilidade de que calcário 

silicificado de origem outra que não o Sítio Velho 1 é mais que plausível, considerando a 

alta freqüência de calcário silicificado na AP Boituva e a distância com o SV1 (11.415m). 
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Implantando em um corredor de passagem dos vales do Chapéu para o Boituva, esta 

área é rica em caça e usada pelos moradores tradicionais para caça de capivaras e das 

raras antas que ainda persistem no local. Foi observada uma jaguatirica, diversos 

roedores e marsupiais e uma quantidade enorme de aves, denotando que a área está 

integrada ao continuum de mata atlântica da Serra de Paranapiacaba e que está próxima 

à sua configuração do Holoceno Tardio. Para o Holoceno Médio, devido ao 

estrangulamento do vale e as áreas alagadiças próximas aos sítios, esta área deve ter 

sido coberta por vegetação de Mata-galeria e de baixa encosta durante os períodos mais 

antigos. Esta área apresenta potencial palinológico, com setores de turfeiras e áreas de 

comataçao com notáveis sinais de mud-flows e rampas de colúvio resultantes de 

lansdlides. A densidade de vestígios é baixa na unidade escavada, provável sítio de 

atividade específica de caça  (155).   

 

 

7.2.15 Vestígios da Área-Piloto Sítio Velho 1 

 

Sítio lítico caçador-coletor de extração de matéria-prima. De acordo com as unidades 

escavadas no Sítio Velho 3, sítio de controle para a cronologia relativa do período de 

exploração de Sítio Velho 1, a fonte é explorada desde o Holoceno Médio. Vestígios 

associados à redução de núcleos e produção de artefatos estão presentes em uma 

seqüência de 4 camadas de 55 cm até 15cm de profundidade do SV3. Escavações 

detalhadas no Sítio velho 3 podem aumentar nossa compreensão sobre as técnicas de 

redução de núcleo associadas à primeira etapa da cadeia operatória de produção de 

artefatos dos Horizontes 2 e 3. 

 

Com uma coleção de 139 vestígios dispersos em superfície e no córrego onde está 

situado o veio de calcário silicificado, no contato entre Granito Freguesia-Velha com 

uma faixa do Complexo Açungüi, 127 amostras foram analisadas sistematicamente e 12 

separadas para laminação petrográfica. Destas 12, apenas 3 foram enviadas, 
                                                 

(155) Apresenta similaridades com sítios de caça Yanomami em meio à floresta, quando de caças mais 
longas com necessidade de pernoite. As pontas de madeira são revisitadas, reavivadas com dentes de 
caititus e a corda do arco testada e uma série maior de preparativos para o dia seguinte é realizada 
nesses acamapmentos, formando um refugo fugaz, logo consumido pela floresta (segundo entrevista 
coletada com Joseca Yanomami, caçador de uma aldeia do Toototobi, AM). A entrevista foi realizada 
pelo autor desta Dissertação na sede da Hutukara Associação Yanomami (onde atuou como 
capacitador em curso de administrativa e capacitação de gestores yanomami), em Boa Vista, RR,  no 
dia 17 de maio de 2005.  
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representando os tipos “sílex cinza”e “sílex azul”, seguindo nossa classificação de 

matéria-prima. O uso de cores contribuiu fundamentalmente na associação com as 

fontes de matéria-prima, como veremos mais adiante. A Tabela 7.31 demonstra a classe 

dos vestígios coletados no SV1. 

 

Classe Qtidade (%) 

Lasca   34   26,8 

Núcleo   18   14,2 

Fragmento térmico     6     4,7 

Fragmento de bloco   19 15 

Lasca retocada     3     2,4 

Fragmento de lasca   31   24,4 

Fragmento de núcleo   16   12,6 

Total 127 100,1 
 

Tabela 7.31. Classe de vestígios no sítio de extração de matéria-prima SV1. 

 

Núcleos e fragmentos de núcleo perfazem 26,8%, fato incomum entre os sítios 

analisados até então e que, por sua vez, demonstra o caráter essencialmente “minerador” 

deste sítio arqueológico. Fragmentos de bloco têm alta freqüência e correspondem, em 

geral, como resultantes de técnicas de espatifamento. Os tipos de lasca confirmam o 

emprego desta última técnica, como apresenta a Tabela 7.32. 

 

 

Tipo de lasca Qtidade (%) 

De flanco de núcleo   6     9,1 

De reavivamento de núcleo   4     6,1 

De espatifamento   5     7,6 

De descorticamento 40   60,6 

Bloco 11   16,7 

Total 66 100,1 
 

Tabela 7.32. Tipos de lascas no sítio de extração de matéria-prima SV1. 

 

As lascas de espatifamento representam 7,6% da amostragem, com presença majoritária 

de lascas de descorticamento (60,6%), seguidas lascas de flanco de núcleo (9,1%) e lascas 

de reavivamento de núcleo (6,1%). Os talões mais freqüentes são o liso e o cortical, com 

ocorrência de talão esmigalhado, linear, liso com preparo e linear com preparo. 
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Tipo de talão Qtidade (%) 

Cortical   4       10,8 

Liso 25       67,6 

Linear   2        5,4 

Esmigalhado   3        8,1 

Liso com preparo   1        2,7 

Linear com preparo   2        5,4 

Total 37 100 
 

Tabela 7.33. Tipos de talão no sítio de extração de matéria-prima SV1. 

 

A presença de córtex é marcante no sítio. 71,9% dos vestígios apresentam córtex de bloco 

e 2,9% guardam resquícios de córtex de chert, muito similar ao córtex de alguns seixos 

(em que não há diferenciação entre as cores do córtex e da matéria-prima em si mesma). 

14,2% dos vestígios apresentam sinais de queima e 2,1% apresentam sinais de uso. 

 

 

Matéria-prima Qtidade (%) 

Quartzito fino     1        0,8 

Sílex verde     2        1,6 

Sílex negro rajado     1        0,8 

Sílex negro   15      12,3 

Sílex mesclado     3        2,5 

Sílex marrom     3        2,5 

Sílex cinza   59      48,4 

Sílex caramelo   13      10,7 

Sílex branco     5        4,1 

Sílex bège     2        1,6 

Sílex azul   17      13,9 

Quartzo     1        0,8 

Total 122 100 
 

Tabela 7.34. Matérias-primas extraídas do Sítio Velho 1. 

 

As matérias-primas disponíveis localmente estão elencadas na Tabela 7.34. Todos os 

tipos de sílex referidos acima são calcários silicificados em menor ou maior grau de 

silificação. Quanto ao sílex branco e ao sílex negro parece haver uma variação de 

granulação mais fina e de natureza não que a do calcário. Talvez recaiam sobre a classe 
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dos silexitos, como define Araújo, e lâminas devem ser submetidas à análise para 

confirmação das diferenças que, ocasionalmente, possam ter entre si. 

 

 

7.2.16 Considerações sobre as dimensões das lascas de toda a coleção. 

 

As dimensões de uma lasca variam de acordo com: 1) o objetivo do artesão na obtenção 

de suportes lascas ou das resultantes de um processo de talhamento; 2) a força aplicada 

e o ângulo de percussão sobre o núcleo ou suporte; 3) a resistência da matéria-prima em 

relação à força aplicada para obtenção do suporte ou sobre o núcleo.  

 

Alguns tipos de lasca permitem estabelecer medidas-limites para que se caracterizem. 

Tal ocorre, em especial, com aquelas situadas nas extremidades da classificação: a de 

acabamento (a menor) e a de espatifamento (a maior). Aquelas que estão no espectro 

intermediário podem conter medidas muito variáveis e não formam traços diagnósticos 

por si mesmas das etapas da cadeia operatória a que pertencem. Além desta questão, é 

desconhecida a razão de propagação física da percussão sobre as diversas matérias-

primas utilizadas na área de pesquisa e, em especial, no calcário silicificado. Estudos 

experimentais mais completos do que aqueles realizados pelo autor por ocasião desse 

estudo devem ser refinados, seguindo as recomendações de Crabtree (1982) e Aubry 

(com.pessoal na UFMS, 2005). 

 

 

7.3 Análise petrográfica de amostras arqueológicas 

 

Foram separadas 7 amostras para análise petrográfica. As amostras foram laminadas em 

secções delgadas orientadas transversalmente e dispostas em lâminas de vidro com 

100% de grau de transparência (Deckgläser 24 x 40 mm) no Laboratório de Petrografia 

do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Após estarem laminadas, 

foram interpretadas com a colaboração do geólogo e Prof. Dr. Ivo Karmann. As 

seguintes lâminas foram analisadas: 

 

1. Amostra SV1-129, coletada em superfície na área de extração de SV1. 

2. Amostra SV1-66; coletada em superfície na área de extração de SV1. 
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3. Amostra SV1-14; coletada em superfície na área de extração de SV1. 

4. Amostra Br14-6482; proveniente do subquadriculamento 1, camada 3, 

decapagem 3, quadra D5, NC-2393, do sítio Br14. 

5. Amostra Br14-6483; proveniente do subquadriculamento 1, camada 3, 

decapagem 3, quadra D5, NC-2393, do sítio Br14. 

6. Amostra Br14-6484; proveniente do subquadriculamento 1, camada 3, 

decapagem 3, quadra D5, NC-2393, do sítio Br14. 

7. Amostra Br14-7496; proveniente do subquadriculamento 1, camada 3, 

decapagem 1, quadra D5, NC-1783. 

 

Elas são descritas a seguir: 

 

 

7.3.1 Amostras SV1-129, SV1-66 e SV1-14. 

 

Fragmento de lasca de descorticamento de bloco de sílex azul (SV1-129); fragmento de 

núcleo de bloco de sílex cinza (SV1-66); fragmento de núcleo de sílex caramelo, todos 

coletados na área de maior profusão de núcleos e fragmentos de núcleo em nascente de 

córrego sobre veio de rochas silicificadas no contato do Granito Freguesia-Velha com 

rochas do Grupo Açungüi. Nas porções mais externas, próximo ao córtex, as amostras 

apresentam coloração cinza e esbranquiçada. A análise petrográfica, realizada com o 

auxílio de um microscópio do Laboratório de Petrografia do Instituto de Geociências 

permitiu ampliar em 300 vezes a amostra. Detectado sinais de calcário silicificado fino. 

Trata-se de uma matriz de sílica fibrosa com clastos de calcilutito. Amostras 

classificadas como calcário silicificado variando para o micrito. 

 

 

7.3.2 Amostras Br14-6482, Br14-6483 e Br14-6484 

 

Lasca de acabamento de quartzo hialino (Br14-6482); fragmento de lasca de sílex negro 

(Br14-6483) e lasca de adelgaçamento de sílex vermelho – uma variação alterada 

termicamente do sílex marrom (Br14-6484), todos provenientes do subquadriculamento 

1 do sítio Barro Branco 14, da camada 3 decapagem 3, quadra D5, número de coleta de 
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estação total NC-2393 (156). A amostra Br14-6482 é, de facto, um quartzo hialino. A 

amostra Br14-6483 é um calcário silicificado de granulação muito fina. A amostra 

Br14-6484 é um calcário silicificado de granulação muito fina. Presença clara de sílica 

fibrosa e estrutura criptocristalina com substituição de calcário por sílex. Similar ao que 

Araújo denomina por silexito. As amostras Br14-6483 e 6484 são uma variação mais 

silicificada que as amostras disponíveis no Sítio Velho 1 e, de acordo com a observação 

e análise dos vestígios do Sítio Velho 1, são provenientes deste mesmo sítio ou de 

outras fonte na mesma faixa de contato. 

 

 

7.3.3 Amostra Br14-7496 

 

Raspador sobre fragmento de núcleo de bloco de sílex azul. A amostra Br14-7496 é um 

calcário silicificado tendendo ao micrito, a mesma matéria-prima do Sítio Velho 1.  

 

 

7.3.4 Resultados das amostras  

 

As amostras Br14- Br14-6483 e Br14-6484 e Br14-7496, provenientes da Camada 3, 

decapagem 3 (associadas ao Holoceno Médio e, por extensão, à datação do Horizonte 2 

do sítio Br15 em 5920 anos AP), são provenientes da faixa de contato do Granito 

Freguesia-Velha com o Complexo Açungüi. O Sítio Velho 1 é uma dessas fontes de 

calcário silicificado, presente sob diversas colorações e serviu de área de extração de 

matéria-prima desde o Holoceno Médio, como atestam os dados de Sítio Velho 3, com 

vestígios resultantes da redução de núcleos em uma profundidade de até 55 cm. Incluso 

no raio de site catchment, SV1 foi explorado, no mínimo desde o sexto milênio AP e 

teve seu uso prolongado até, aproximadamente, o ano 1000 AP. No Horizonte 3 há uma 

restrição do uso desta matéria-prima, mas não seu abandono, revelando que foi 

explorada por mais de 5 milênios em períodos irregulares. 

 

 

 

                                                 
(156) Para localização exata dessas amostras ver mapa da camada 3, decapagem 3 do sítio Br14 à 
página 224, quadra D5, em ícone verde escuro. 
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7.3.5 O quartzo e suas variáveis 

 

O quartzo é uma matéria-prima abundante na área de estudo. Ocorre como pequenos 

clastos a calhaus relativamente grandes e, inclusive, como blocos isolados. Usualmente 

apresenta granulação grosseira e as fontes desta matéria-prima de granulação mais fina 

ocorrem nas zonas de contato entre calcário e filitos e dentro das áreas com granitos. 

Essas variações foram denominadas quartzo leitoso e quartzo hialino. O primeiro é o 

tipo de quartzo de uso preferencial para produção de pontas-projéteis e o segundo, mais 

raro, foi detectado em um nível de base, em uma cascalheira no bairro rural dos 

Anacletos.  Neste local, contudo, não foram identificados vestígios de lascamento ou 

exploração desses pequenos seixos de quartzo hialino.  

 

 

7.3.6 O quartzito 

 

O quartzito é encontrado na área de estudo nas cascalheiras do rio das Almas e seus 

afluentes em forma de seixos.  

 

 

7.3.7 O calcário 

 

O calcário está presente em afloramentos no vale do Chapéu e do Cheirol na forma de 

Kerren. Raramente é utilizado como percutor nos Horizontes 2 e 3.  

 

 

7.3.8 O arenito silicificado 

 

O arenito silicificado é de origem intertrapiana, proveniente do Planalto Paulista e 

Planaltos Paranaenses. Dentre as matérias-primas é aquela de origem mais remota e 

revela contato com grupos humanos dessas distantes regiões. 
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7.3.9 Estratégias de captação de matéria-prima entre caçadores coletores do Alto 

Paranapanema: esboço inicial para um estudo de caso no vale do rio das Almas 

 

Um esboço inicial das possibilidades de uso de áreas de captação de matérias-primas 

para produção de artefatos líticos encontrados na região pode ser delimitado com os 

dados apresentados nesta Dissertação.  

 

 

7.3.9.1 Conjunto artefatual e estratégia de captação de matéria-prima na AP Barro 

Branco 

 

A ausência de fontes locais de arenito silicificado num raio de superior a 60 km dos 

sítios e a presença do mesmo forma de artefatos e lascas de reavivamento nos sítios 

compõe um traço diagnóstico de comportamentos culturais e de relações inter-grupais e 

de territorialidade, compondo-se um traço inicial do contexto social dessas populações 

que ocupavam a região serrana do Alto Paranapanema.  

 

Os grupos caçadores-coletores dos Horizontes 2 e 3 mantiveram um modo de vida semi-

sedentário, ocupando unidades do relevo de acordo com ambiências culturais e 

ambientais, implicando num comportamento específico de uso regular de espaços não 

apenas na caça de proteínas, mas também, na manipulação de espécies vegetais, como 

apontam estudos recentes de etnobotânica entre populações de caçadores-coletores da 

América do Sul (Rupi, ou Makú) e da África (Hugh-Jones, comunicação pessoal, 2002). 

Para áreas serranas, onde as unidades de relevo para assentamento de grupos humanos 

reduzem a quantidade de indivíduos de um mesmo subgrupo de um único assentamento, 

e onde áreas planas, locais preferenciais de ocupação humana, são exíguas, a 

sazonalidade recorrente não pode ser percebida nos sítios arqueológicos, levantando 

hipóteses de uso do espaço e de padrão de assentamento que requerem análises cada vez 

mais detalhadas dos sítios escavados. 

 

A existência, contudo, de sítios em fundo de vale ou em topo de morro dão margem à 

hipótese de sazonalidade dos mesmos grupos que, num mesmo ciclo anual, poderiam 

estar se deslocando das porções mais baixas dos vales para as mais altas. Esta hipótese 
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só pode ser confirmada com estudos geomorfológicos e palinológicos mais acuidados 

para a área de estudo. 

 

Observações geomorfológicas das áreas de entorno dos sítios apontam para a presença, 

nos perfis, de duas stone lines, ou paleopavimentos dentríticos, reconhecidamente, 

segundo Ab’Sáber, indicadores de alternância climáticas. A presença de red yellow 

podzolies ou latossolos nas vertentes e interflúvios dos morros arredondados, 

desenvolvidos sobre depósitos de cobertura eluviocoluvionais posteriores às stone lines 

e, eventualmente, sobre os próprios rególitos das rochas cristalinas ou cristalfilianas 

(Ab’Sáber 2003) influem, nos sítios situados em topo e, em geral, com ampla 

visibilidade do relevo no entorno, em estratos rasos do pacote arqueológico, 

influenciando, num primeiro momento, na indiferenciação de ocupação sazonal do sítio. 

Acresça-se a isso o atual avanço de atividades antrópicas desde a ocupação no século 

XVIII na área, acentuada neste século, de transporte de colúvio para as médias e baixas 

vertentes do sítio, provocando a exposição dos estratos de ocupação, já originalmente 

em rasa subsuperfície nos patamares de média e baixa vertente. 

 

A superposição de solos devido às últimas flutuações climáticas do Quaternário, com 

aparecimento de linhas de pedra a 1,5 a 2,5m de profundidade nos morros e colinas 

cristalinas de nível intermediário representam paleopavimentos dentríticos inundados 

por depósitos coluvionais em períodos mais secos (Ab’Sáber 2003: 60). Na região onde 

os sítios se concentram, uma stone line em menor profundidade (entre 30 e 40 cm) 

apontam para uma variação microclimática nesta região, fator que certamente 

influenciou a sazonalidade e a apropriação da área por esses grupos. 

 

Porém, mesmo se o clima deste período fosse mais seco, a vegetação nesta cota 

altimétrica onde estão situados os sítios (entre 800 e 1000 m acima do nível do mar), os 

exemplares da Mata Tropical Atlântica se conservam, servindo de reduto para maior 

número de espécies animais e vegetais. Mesmo com registro de manchas de cerrado em 

inúmeras porções nos pediplanos da Serra, já no município de Capão Bonito, nada 

corrobora, definitivamente, que esses campos cerrados tenham invadido porções de 

vales mais altos em tempos mais recentes. 
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Mapas geológicos detalhados da área prospectada já foram confeccionados em 2002 e 

possibilitaram a identificação de áreas potenciais para captação de algumas matérias-

primas utilizadas por esses grupos. Os principais pontos abordados durante estudos na 

AP Barro Branco foi daquelas que compreendem a seqüência operacional da produção 

de um artefato: 1) Aquisição da matéria-prima; 2) Produção dos artefatos e 3) Uso e 

manejo do conjunto artefatual. Pretende-se, na compreensão da articulação dos sítios no 

espaço, sintetizar informações de sítios encontrados na elaboração de modelo de cadeia 

operatória neste ambiente regional, em que o emprego de energia para captação de 

matérias-primas em longas distâncias pode ter implicado numa política territorial que 

possa ser mapeada regionalmente, como indicam nossos dados e aqueles apresentados 

por De Blasis (1988). Neste sentido, adotamos os níveis de estratégia de captação de 

matéria-prima proposto por Perlès (1992) e tentamos aplicá-lo inicialmente nesta AP. 

 

 

7.3.9.2  Abundância de matéria-prima disponível localmente 

 

Operando com a idéia de site catchment proposto por Higgs e Vita-Finzi (1972), 

entende-se por site catchment uma área com raio em torno do sítio de 5 km. Para as 

condições dos pequenos assentamentos de caçadores-coletores em fundo de vale ou em 

topo de morro na área serrana da AP Barro Branco. Este raio de site catchment para os 

sítios do vale do Embramado é naturalmente menor devido aos acidentes de relevo que 

diminuem a área percorrida em um tempo determinado. 

 

Os sítios líticos locais contam com seus conjuntos compostos majoritariamente por 

lascas e artefatos de quartzo e calcário silicificado. A maior parte dos sítios encontrados 

até o momento está implantada sobre uma faixa geológica do Membro Terrígeno 

Superior, composta de filitos, seritos-xistos, metapelitos carbonáticos e meta-arenitos, 

dos quais o último, além de não utilizado pelos grupos indígenas antigos, é raro em 

superfície na região. Esta faixa é acompanhada paralelamente por duas outras faixas 

paralelas, uma do Granito Freguesia-Velha, laucogranitos grosseiros avermelhados sem 

matacões de sílex disponíveis e metacalcários em faixa estreita, distante em 6 a 7 km do 

centro da faixa do Membro Terrígeno Superior (ver capítulo 1). 
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Em áreas de formação granítica, veios de quartzo aparecem associados, dimensionando 

a área de captação de vestígios arqueológicos produzidos nesta matéria-prima. Para esta 

matéria-prima, compreendemos que parte dela seja local, uma vez que geodos usados 

como calibradores identificados nos sítios pertençam a uma formação não recorrente na 

região, assim como do quartzo hialino, cuja fonte, na área, foi detectada em uma 

cascalheira no Anacletos. 

 

 

7.3.9.3 Matérias-primas raras e sua presença em sítios arqueológicos do Alto Almas. 

 

Áreas de formação calcária podem conter veios de sílex e/ou, mais comumente, de 

calcários silicificados que, em alguns casos, podem se apresentar em formas de cherts 

oolíticos (uma observação rara, aliás). O calcário silicificado perfaz uma porcentagem 

mais do que significativa na área de estudo: o Sítio Velho 1 é a fonte de matéria-prima 

mais explorada pelos grupos caçadores-coletores dos Horizontes 2 e 3. Algumas 

cascalheiras de córregos e no alto curso do Almas oferecem seixos de quartzo e 

quartzito e, mais raramente e ainda detectados, de sílex negro. 

 

As áreas mais próximas para captação de tal matéria-prima ocorrem em alguns pontos 

conhecidos no contraforte oriental da Serra do Paranapiacaba, já vale do Ribeira, além 

de pontos detectados pelo autor desta Dissertação nos bairro rurais do Sítio Velho e no 

Assentamento. A proximidade ou não das matérias-primas nos sítios pode ser 

interpretada nos seguintes níveis da cadeia operatória, segundo o que Perlès denominou 

de: a) Conhecimento das fontes de matéria-prima próximas e distantes; b) Contexto 

sócio-econômico; c) Custos da aquisição, além de d) Tempo disponível para captação 

de matéria-prima. 

 

Para captação de matérias-primas não apenas questões técnicas de aptidão ao 

lascamento das mesmas devem ser levadas em consideração, mas, também, contatos 

com grupos humanos distantes em 20, 30 ou até 50 km de distância. Geralmente, essas 

matérias-primas apresentam qualidade superior àquela captada localmente e denota 

conhecimento (direto ou indireto) de fontes de matérias-primas em territórios vizinhos. 

Este conhecimento é comprovado pela simples existência de vestígios provenientes de 
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outra área ou de artefatos importados, uma hipótese considerada em muitos sítios 

analisados e já proposto por De Blasis em 1988. 

 

Neste sentido, a arqueologia pode inferir deste ponto, um contexto sistêmico ou um sítio 

num processo dinâmico. Embora cadeias operatórias na produção de conjuntos 

artefatuais não possam representar a sociedade que a produziu de forma ampla, 

reproduz modos de produção de certos artefatos. Modelos criados a partir de estudos de 

padrão de assentamento e das tecnologias e contemporaneidades que os articulam, 

mesmo expressando traços de mobilidade de um horizonte de ocupação de grupo 

humano associado, não indicam senão parcelas do mundo simbólico do mesmo (e até 

elas inferidas e não divisíveis). 

 

O uso de utensílios formais nesses sítios reporta-nos a um maior dispêndio de energia na 

produção deles em relação às ferramentas informais ou expedientes (Andrefsky 1994). 

As pontas projéteis, assim como a presença de pequena debitagem (ausência de lascas 

de descorticamento) está associada a uma segunda etapa de produção do artefato, sua 

confecção em lascas retiradas na área de mineração, as cascalheiras, ou de pequenos 

blocos e lascas maiores provenientes da rede do antigo comércio indígena do vale do 

Ribeira e que, supostamente, avançara em direção ao contraforte ocidental da Serra de 

Paranapiacaba e por ramificações desconhecidas do Planalto. Sua portabilidade 

enquanto matéria-prima adequada à produção de artefatos mais específicos que requer 

grande dispêndio de energia em sua produção influenciou na maior facilidade de 

transporte das mesmas em longas distâncias, extrapolando a área disponível para site 

catchment. 

 

 

7.3.9.4 Observações para estudos regionais ulteriores 

 

A presença de uma rede de antigo comércio indígena de longa duração na área desde a 

ocupação mais antiga até a mais recente pode ser mapeada com a integração de 

produção de estudos de síntese regionais em arqueologia para o sul do Estado de São 

Paulo. De formas diferenciadas, redes comerciais recentes sobrepõem-se às redes de 

comércio antigas, as quais, mutatis mutandis, resignificam artefatos e seus simbolismos 

entre as comunidades e territórios em que circulam e, das quais podemos inferir apenas 
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a existência dessas resignificações, não descrevê-las como seria possível em uma 

sociedade etnográfica. 

 

Áreas de fornecimentos de matérias-primas locais e extra-locais conferiram atributos 

diferenciados aos artefatos, influenciando em sua vida útil. Naqueles confeccionados 

sobre lascas de calcário silicificado, o reavivamento dos bordos ou mudança de função 

após fragmentação dos mesmos é recorrente. Pré-formas abandonadas são reutilizadas 

como calibradores ou, então, como raspadores convexos. 

 

Se, porém, uma tradição técnica só pode ser considerada enquanto tal se analisada 

conjuntamente aos outros fatores (facilidade de transporte, necessidade de manutenção 

do artefato, necessidade funcional, limites técnicos e disponibilidade da matéria-prima), 

não apenas a estratégia de produção dos artefatos, assim como a estratégia de manejo do 

conjunto artefatual devem estar bem situadas e melhor integradas durante futuras 

pesquisas. Neste sentido, vale verificar sistematicamente a origem das matérias-primas 

exploradas, as possibilidades técnicas, os limites funcionais, o tempo despendido na 

produção dos artefatos, além de inferir o valor simbólico, se possível, de alguns 

artefatos.  
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7.4 Resultados gerais 

 

As indústrias analisadas revelam um comportamento tecnológico similar entre os 

horizontes 2 e 3. Existem distinções pontuais em relação à indústria, tal como a 

tendência de abandono das técnicas de adelgaçamento e diminuição do comprimento 

e largura das pontas projéteis e aumento da espessura das mesmas. O uso de quartzo é 

mais generalizado no Horizonte 3 e uma brusca interrupção na circulação de 

matérias-primas alóctones, sobretudo do Planalto (e.g. arenito silicificado), é 

detectada, o que contribui na formação de um índice importante na compreensão do 

processo de circunscrição territorial dos grupos caçadores-coletores da Serra de 

Paranapiacaba durante o primeiro milênio da era comum (ou 1000 anos AP). 

 

Variações entre os sítios escavados podem ser claramente vislumbradas nos 

agrupamentos Barro Branco e Leiteria:  

 

1) Há sempre um sítio onde a densidade de material é muito maior em relação 

a outros sítios em sua órbita. Sua localização pode estar em topo de colina 

(Le2) ou em um patamar de baixa vertente (Br14) (157) e torna-se o centro 

de um sistema de povoamento que domina o vale. Este padrão se manteve 

por todo o Holoceno Médio e Tardio até a extinção desses grupos humanos.  

É nos sítios cabeça de cluster (Le2 e Br14) que a diversidade de atividades 

é maior, com sinais característicos de produção sistemática de pontas 

projéteis. Da mesma forma, é notório que esses mesmos sítios tenham sido 

revisitados como área core do vale de forma contínua, definidos pelo autor 

como loci de uso continuado (persistent place). 

 

2) Os sítios satélites, ou que orbitam ao redor dos sítios cabeça de cluster 

apresentam densidade de vestígios na razão inversamente proporcional à 

distância do sítio central do agrupamento. Nas áreas lindantes com outros 
                                                 

(157) Realizamos o cálculo de densidade de vestígios por unidades escavadas e o índice resultante 
nos auxiliou na definição de uma hierarquia inicial entre sítios de um mesmo agrupamento. 
Somamos o total de vestígios coletados nas unidades em profundidade (desconsiderando os 
vestígios de superfície) e o dividimos pelo número de unidades vezes o número de níveis 
artificiais médio das mesmas unidades. Com este resultado, realizamos uma hierarquia inicial 
entre os sítios, que pode ser observada na Tabela 6.8, capítulo 6. Dados tecnológicos e de 
assentamento auxiliaram na confirmação ou não da hierarquia interna dos sítios nos 
agrupamentos. 
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agrupamentos, como entre AP Leiteria e AP Anacletos-Villico, densidades 

atípicas tomam corpo e podem representar uma mudança de área core do 

sistema de povoamento ainda não detectada pelas poucas datações e 

escavações disponíveis para a área de estudo. Tais sítios são denominados 

por sítios de atividades específicas e estão em distintos compartimentos 

topo-ambientais de um mesmo vale. Sítios no fundo de vale tendem a 

manter atividades com raspadores e com baixa freqüência de pontas 

projéteis, enquanto sítios em altos patamares e topos de morro apresentam 

pontas projéteis muito reavivadas e lascas de acabamento e reavivamento 

em proporções acima dos sítios mais próximos do sítio central do 

assentamento. 

 

3) Sítios de extração de matéria-prima se articulam com sítios de diversos 

agrupamentos e mantêm um papel central na articulação entre os últimos. O 

Sítio Velho 1 foi explorado desde o Holoceno Médio e os dados do 

Horizonte 3 nos sítios da AP Barro Branco permite-nos avaliar uma 

diminuição na exploração de seus recursos durante o Holoceno Tardio, 

conforme revelam os estudos apresentados neste capítulo. 

 

 

7.4.1 Circulação de matérias-primas entre os Horizontes 2 e 3  

 

De acordo com os dados apresentados nos tópicos anteriores e, especialmente, com os 

resultados obtidos no sítio Barro Branco 14 e sua confirmação em todos os outros sítios 

com menor ou maior variação entre os Horizontes 2 e 3, bem como das análises das 

lâminas petrográficas dos sítios SV1 e Br14 é possível afirmar que:  

 

1) O calcário silicificado é explorado desde o Holoceno Médio 

pelos grupos caçadores-coletores no Agrupamento Barro 

Branco, confirmado pela presença desta matéria-prima na 

camada 3, decapagem 3 do subquadriculamento 1, sítio Br14; 

 

2) O Sítio Velho 1 é explorado, de acordo com a estratigrafia 

associada do Sítio Velho 3, desde o mesmo período (produtos 
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de redução de núcleo estão em até 55 cm de profundidade). 

Tal informação sugere que esta fonte de matéria-prima foi 

explorada por grupos caçadores-coletores dos agrupamentos 

Barro Branco (3900 m lineares de SV1), Leiteria (2600 m 

lineares de SV1); 

 

3) A freqüência de calcário silicificado é maior nos sítios da AP 

Leiteria e menor na AP Barro Branco. A alta freqüência de 

calcário silicificado na AP Boituva permite-nos inferir outras 

fontes de matéria-prima entre o Cheirol e o alto rio das 

Conchas, na faixa de contato entre Granitos e Complexo 

Açungüi; 

 

4)  O quartzo leitoso foi captado localmente. Está disponível em 

todas as Áreas-Piloto na forma de afloramentos ou em 

cascalheiras do Almas e afluentes. O quartzo hialino é mais 

raro, mas está incluso dentro da área de site catchment da AP 

Leiteria. Desconhece-se outras fontes desta última matéria-

prima que não os pequenos seixos de cascalheiras em nível de 

base.  

 

5) O arenito silicificado, de origem planáltica, esteve em 

circulação na Serra de Paranapiacaba desde o Holoceno Médio 

e desaparece do registro arqueológico durante o Horizonte 3, 

no Holoceno Tardio. Esta matéria-prima aparece sob a forma 

de raspadores longitudinais plano-convexos, raspadores 

fronto-laterais e lascas de reavivamento de bordo de artefato, 

revelando que já haviam sido produzidos no Planalto antes de 

sua inserção nas redes de trocas entre grupos caçadores-

coletores do Planalto e Serra de Paranapiacaba. 

 

6) Algumas amostras de sílex, mais raras, tais como o sílex lilás, 

alguns tipos de sílex marrom e sílex negro devem ser, com 

grande probabilidade, silexitos. Estudos detalhados sobre a 
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variação de silexitos e calcários silicifcados devem contribuir 

de forma substancial para mapeamento da rede de trocas entre 

os grupos caçadores-coletores da Serra de Paranapiacaba 

durante os Horizontes 2 e 3.  

 

 

7.4.2 Datações radiocarbônicas 

 

Todas as amostras de carvão foram processadas em laboratório com auxílio de 

instrumentos esterilizados a cada etapa do processamento, utilizando-se peneiras de 

malha milimétrica (0,5 x 0,5 mm) de plástico ou metal, pinças de inox e envelopes de 

papel alumínio, onde as amostras foram depositadas. No total, 120 amostras foram 

coletadas e processadas, das quais 20 são indicadas como boas para a datação e 15 

são provenientes de estruturas de combustão. Três amostras da base e do centro de 

estruturas de combustão foram datadas, visando compreender 3 situações: 1) a 

camada lítica mais profunda, situada entre 39 de profundidade no sítio Br15 na face 

setentrional da Serra do Ouro Fino – amostra Beta-207853; 2) a camada Itararé em 

contato com vestígios líticos de caçadores-coletores no vale do Barro Branco aos 

25cm de profundidade – amostra Beta-207852, proveniente do Br15 e; 3) a 

subsuperfície de 1-5cm com ocorrência de vestígios líticos mesclados a vestígios 

Itararé associados ao Horizonte 3 do sítio Barro Branco 14 (amostra Beta-207850). 

As imagens 7.1 a 7.3 mostram os resultados das datações. 
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Imagem 7.1. Amostra de nível caçador-coletor do sítio Barro Branco 15. 
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Imagem 7.2. Amostra de nível de contato entre vestígios caçador-coletor e agricultor Iatararé 

do sítio Barro Branco 15. 
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 Imagem 7.3. Amostra de nível caçador-coletor da Camada 1 do sítio Barro Branco 14 

(amostra contaminada com diversos carvões). 
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Apenas as amostras de datações Beta-207853 e 207852 foram tomadas em conta nesta 

Dissertação e formam a baliza de tempo da mesma (5920-1000 anos AP – ver Imagens 

7.1 e 7.2). Outras datações foram enviadas ao Laboratório Beta Analytic dos Estados 

Unidos, mas seus resultados não chegaram a tempo para o fechamento desta 

Dissertação. A amostra representada na Imagem 3 está contaminada (mistura de dois a 

três unidades de concentração de carvão) e foi desconsiderada nesta Dissertação. 

 

 

7.4.3 Comparações entre as pontas-projéteis dos horizontes 1, 2 e 3 

 

Nenhuma datação relativa morfo-tecnológica com base nas pontas-projéteis foi 

realizada nesta Dissertação. Optamos por não definir estilos tecnológicos e, sim, uma 

caracterização do ambiente, dos assentamentos e da organização tecnológica durante o 

Holoceno Médio e Tardio. Sem tais dados, não existe possibilidade de estabelecer 

pontas-projéteis como índice de datação relativa dos contextos arqueológicos ou dos 

grupos caçadores-coletores a quem pertenceram (como discutido por Beck, 2005, por 

exemplo). Mesmo as características pontas fishtale do Horizonte 1 não contam com 

datações absolutas e sequer seus sítios foram escavados com sistematicidade no 

sudeste brasileiro (158). Apesar desta postura pragmática do autor desta Dissertação, 

passamos a apresentar alguns desenhos tecnológicos que julgamos ser importantes para 

compreender questões-chave para interpretação dos Horizontes 2 e 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(158) Chmyz denomina o Horizonte 1 como Tradição Bitoruna, datado em 9.000 anos AP no 
Estado do Paraná.  
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Desenho 7.1 Exemplar de ponta-projétil do Horizonte 1, proveniente do sítio Tribos Caetano 1, AP 
Tribos Caetano. Note a preocupação de adelgaçamento dos setores dorso-ventral indiscriminados. Esta 
técnica é abandonada, gradualmente, nos horizontes posteriores, desaparecendo no Horizonte 3. 
Profundidade detectada: 1,5m. (Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 
 
 
 
 

 
 
Foto 13. Ponta TC1-01 do Horizonte 1 (à direita) e Ponta An2-01 do Horizonte 2 (à esquerda). Mudanças 
de técnicas são claras, como aquela revelada pelo tratamento diferenciado do setor dorso-ventral 
indiscriminado, mais delgado do Horizonte 1 e sobre lasca de flanco de núcleo no Horizonte 2 (Foto: 
André Luis Fernandes). 
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Desenho 7.2 Ponta projétil An2-01, do sítio Anacletos 2, associada ao Horizonte 2  

(Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 14. Ponta projétil An2-01, do sítio Anacletos 2, associada ao Horizonte 2  
(Foto: Everaldo Cristiano da Silva). 
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Desenho 7.3 Ponta projétil Br19-06, do sítio Barro Branco 19, associada ao Horizonte 2, Z=52cm  
(Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 15. Ponta-projétil Br19-06, do sítio Barro Branco 19, associada ao Horizonte 2, Z=52cm  
(Foto: Everaldo Cristiano da Silva). 
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Desenho 7.4 Ponta projétil Br19-05, do sítio Barro Branco 19, associada ao Horizonte 2, Z=52cm  
(Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 

 
 
 

 
 
 

Foto 16. Ponta-projétil Br19-05, do sítio Barro Branco 19, associada ao Horizonte 2, Z=52cm  
(Foto: Everaldo Cristiano da Silva). 

 
 
 
 

Observação sobre os Desenhos 7.3 e 7.4. Pontas-projéteis sobre lasca associadas ao Horizonte 2, 
provenientes da unidade 94N100W, Z=52cm. Acima, a peça Br19-05, com setor ventral da lasca de 
suporte ainda conservado. Sinais de preparo da lasca ainda estão presentes no pedúnculo. Abaixo, a peça 
Br19-06, sobre lasca com talão liso com sinais de retoque e parcialmente fragmentado. Trata-se de um 
reavivamento que esgotou o setor meso-distal da ponta e cujo dorso foi adelgaçado (não completamente) 
para aprimorar-se em sua nova correspondência entre largura, comprimento e espessura. Do equilíbrio 
entre essas dimensões e design da peça depende a aerodinâmica de uma ponta-projétil. 
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Desenho 7.5. Lasca de reavivamento de núcleo. Os sinais de lascamentos no setor dorsal são as 
denominadas façonnage a que nos reportamos ocasionalmente no texto. Peça proveniente da unidade 
106N88W, com z=44cm do sítio Barro Branco 14, associada ao Horizonte 2. (Desenho do arquiteto 
Everaldo Cristiano da Silva). 
 
 

 
Desenho 7.6. Ponta projétil com porções de córtex não retirado completamente, além de sinais de 
fragmentação térmica. Está a um estágio além da pré-forma, tendo sido abandonada em um bolsão de 
lascamento com outras pré-formas associadas ao Horizonte 2 do sítio Barro Branco 14 (Desenho do 
arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 
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Desenho 7.7. Pré-forma fragmentada de ponta-projétil associada ao Horizonte 2 do sítio Barro Branco 14 

 (Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desenho 7.8. Ponta-projétil Br14-37 da camada 2, decapagem 3 do sítio Barro Branco 14. Ponta sobre 
lasca com setor ventral ainda conservado. Note as retiraras para formatação das aletas que resultam em 
lascas de acabamento diferenciadas (Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). Ref. C2d3a5. 
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Desenho 7.9. Ponta-projétil de quartzo, proveniente da camada 3, agrupada, em conjunto com as camadas 
2 e 4 no Horizonte 2. O lascamento em quartzo hialino gera rupturas angulas e requerem um jogo de luzes 
mais intenso para serem esboçadas e as orientações de lascamento detectadas com segurança (Desenho do 
arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). Ref. C3d3d5 n.2521. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desenho 7.10. Ponta-projétil Br14-5959 proveniente da camada 3 decapagem 2. Apresenta extremidade 
distal fragmentada. Sinais de reavivamento um dos setores dorso-ventral indiscriminado pode ser 
detectado à direita (Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). Ref. C3d2c4 n.2075 
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Desenho 7.11. Ponta-projétil Br14-34, proveniente da unidade 112N93W, z=34cm. Intensamente 
reavivada, como indica a relação corpo-pedúnculo e recuo das aletas. Associada ao Horizonte 2  
(Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 

 
 
 

 
 
Desenho 7.12. Ponta projétil Br14-31 sobre lasca com talão liso preparado ainda conservado, proveniente 
da unidade 106N88W, z=35cm, Horizonte2 (Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 
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Desenho 7.13.  Ponta projétil reavivada e fragmentada Br14-15, proveniente da unidade 109N93W, z=29, 
Horizonte 2, próxima ao intervalo de K-cycle que separa os Horizontes 2 e 3. De acordo com o pedúnculo 
seu corpo deveria ser bem mais longo do que o observado como sua conformação última - após muitas 
etapas de reavivamento (Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 

 
 
 

 
 
Foto 17.  Ponta projétil reavivada e fragmentada Br14-15, proveniente da unidade 109N93W, z=29, 
Horizonte 2. 
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Desenho 7.14.  Raspador sobre fragmento de núcleo Br14-49.  Associado ao Horizonte 2. (Desenho do 
arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). Ref. C3d1d6 n.1877.   

 

 
 

Foto 18. Raspador sobre fragmento de núcleo Br14-49.  Associado ao Horizonte 2.  
(Foto: Everaldo Cristiano da Silva). 

 
 

 
Desenho 7.15. Raspador longitudinal plano-convexo Br14-43 de pequenas proporções, associado às 

muitas pontas-projéteis.  Associado ao Horizonte 2. (Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 
Ref. C2d4d4 n.1637.   
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Fotos 19 e 20.    Artefato raspador longitudinal plano-convexo Br14-43  
(Foto acima: Everaldo C. Silva; Foto abaixo: André Luis Fernandes). 
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Desenho 7.16. Lasca retocada, muito freqüente no Horizonte 3, proveniente do sítio Barro Branco 3. 
(Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Desenho 7.17. Ponta-projétil Br4-01, da unidade 123N140W detectada em superfície. Associado ao 
Horizonte 3 (Desenho do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). 
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Foto 21. Ponta-projétil Br4-01, da unidade 123N140W detectada em superfície.  

Associado ao Horizonte 3 
 
 
 

 
 
 

 
 

Desenho 7.18 e Foto 22. Ponta-projétil Br14-55. Associado ao Horizonte 3, em superfície (Desenho e 
Foto do arquiteto Everaldo Cristiano da Silva). Ref. Cs-2254. 



 407

 

 
 

Desenho 7.19.  Ponta-projétil Br14-46, proveniente da camada 1 decapagem 4. Note a reserva de matéria-
prima ainda nos setores dorso-ventral indiscriminados. Esta tendência é pronunciada no Horizonte 3, 

principalmente na faixa de contato com ocorrências do Horizonte 4 (Itararé). 
 
 

 
 

Desenho 7.20.  Fragmento de biface Br14-50, proveniente da camada 1 decapagem 4. No Horizonte 3 há 
um aumento significativo de bifaces, quase inexistentes no Horizonte 2 em todos os sítios analisados. 

. 
 
 

 
 

Foto 20. Fragmento de biface Br14-50. 
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7.4.4 Fotos adicionais de referência para os Horizontes 2 e 3 e pontos-chave de 

reflexão para uma análise processual. 

 
 
Julgamos que alguns tipos de vestígios apresentam questões-chave ainda por serem 

melhor delimitadas e compreendidas para o estabelecimento dos Horizontes 2 e 3. 

Passamos a apresentar vestígios e situações que permitiram-nos avaliar e delimitar tais 

horizontes de ocupação no alto Almas. Na seqüência apresentamos comparações 

sucintas com o Médio Ribeira e, no capítulo 8, estabelecemos os horizontes, as zonas 

intermediárias e situações importantes sobre a ocupação humana na área de pesquisa e 

suas inter-relações, sintetizando os capítulos 6 e 7. As fotos 21 a 29 foram tiradas pelo 

fotógrafo André Luis Fernandes no Núcleo de Arqueologia de Jacareí, SP.  
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Foto 21. Ponta projétil de aleta convexa associada ao Horizonte 2 (sítio Barro Branco 14), guarda 
semelhanças com as pontas de lança do Horizonte 1, detectadas em Guapiara, Iporanga e Ribeirão Grande 
em contextos mais antigos. 

 
 
7.4.4.1 Nuances e tendências entre Horizontes 1 e 2 na Serra de Paranapiacaba. 

 

Pontas projéteis com aletas convexas estão presentes nas camadas mais profundas do 

Horizonte 2. Este tipo de aleta é quase ausente no Horizonte 3 e, quando presente, 

apresenta-se sob forma suave. A tendência das pontas-projéteis no Horizonte 2 é 

apresentar aletas de ângulo reto em relação ao pedúnculo, principalmente aquelas de 

quartzo leitoso. Pontas de lança de Ribeirão Grande, Guapiara e Iporanga apresentam 

dois traços tecnológicos notáveis: 1) Produzidas sobre lâminas longas de adelgaçamento 

de sílex de fina granulação (sempre o silexito ou o quartzo leitoso), formando foliáceas; 

2) Presença de dois tipos de aleta: a) aleta convexa associada a fishtale; b) aleta plano-

convexa linear sem pedúnculo. Enquanto este último tipo de aleta é o próprio setor 

proximal da lâmina foliácea, circunscrita ao Horizonte 1 (sem datação absoluta), a 

primeira permanece como traço diagnóstico nas indústrias do Horizonte 2. 
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Foto 22. Ponta projétil de sílex negro associada ao Horizonte 3 (sítio Intermontes 17). Diminuição das 
dimensões.  

 

7.4.4.2 Menores dimensões das pontas-projéteis durante os Horizontes 2 e 3 na 

Serra de Paranapiacaba. 

 

Entre os Horizontes 2 e 3 há uma tendência de diminuição nas dimensões comprimento 

e largura das pontas-projéteis. A presença de pedúnculos grandes em relação ao corpo 

da ponta é uma evidência direta de curadoria acentuada e, por conseqüência, de escassez 

de matéria-prima ou da maior dificuldade de acesso às mesmas matérias-primas em uso 

durante o Horizonte 3. Não apenas disponibilidade de matérias-primas está em questão. 

Opções tecnológicas e o uso de alguns polidos durante o horizonte 3 indicam que 

introduções tecnológicas pontuais já estavam dentro do sistema de trocas e econômico 

dos grupos caçadores-coletores no final do Horizonte 3. 
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Foto 23. Ponta projétil de quartzo leitoso, associado ao sítio Barro Branco 11. Menores dimensões e 
peúnculos afunilados durante o Horizonte 3.  

 
 

7.4.4.3 O uso do quartzo leitoso nos Horizontes 2 e 3 na Serra de Paranapiacaba e 

vale do Ribeira. 

 

O quartzo está disponível localmente em quase todos os fundos de vale da área de 

estudo. As fontes de matéria-prima estão dispersas da média às baixas vertentes e, na 

maioria dos casos, estão associados à borda dos granitos, formando stone lines e 

formando aglomerados de blocos em superfície e subsuperfície. Nem todos os quartzos 

são aptos ao lascamento. O quartzo leitoso apresenta uma granulação muito fina, assim 

como o quartzo hialino. Raramente quartzos de granulação maior eram testados, o que 

denota conhecimento da qualidade da matéria-prima através de características inerentes 

à mesma: qualidade do córtex, a cor do córtex, forma. No Horizonte 3 seu uso se torna 

predominante, formando um índice material de circunscrição territorial e não-utilização 

de fontes por motivos ainda desconhecidos.  
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Foto 24. Fragmento distal de ponta projétil de quartzo hialino, associado ao sítio Leiteria 8. Pontas 
unifaciais aparecem no Horizonte 3.  
 

7.4.4.4 O uso do quartzo hialino nos Horizontes 2 e 3 na Serra de Paranapiacaba e 

o emprego das pontas unifaciais. 

 

O uso do quartzo hialno é irregular durante os Horizontes 2 e 3. Embora ocorra em 

algumas cascalheiras, ele está presente na área de estudo, na maioria dos casos, em 

situações isoladas, o que pode representar uma provável intercambio de artefatos e 

matérias-primas com outras áreas circunjacentes, cujas fontes ainda desconhecemos. 

Pontas unifacias de quartzo hialino ocorrem no Horizonte 3 e resíduos de lascamento 

desta matéria-prima é tão rara quanto a do arenito silicificado. 
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Foto 25. Ponta projétil de sílex marrom, associado ao sítio Barro Branco 3. 
 

 

7.4.4.5 O sílex marrom e os diversos graus de silicificação do calcário. 

 

As variações do sílex marrom podem ser percebidas em uma mesma peça. Mas não 

apenas neste tipo de sílex. Trata-se de uma variação de cores e de aumento da 

silicificação dos calcários no contato com os granitos da Freguesia-Velha e, certamente, 

com outros tipos de granitos. Acreditamos que o Granito Almas e o Granito Agudos 

Grandes tenham processos similares de formação de sílex nas faixas de contato com o 

Membro Terrígeno Inferior e, também, com os calcários. Pesquisas detalhadas poderão 

fornecer ótimo índices de circulação de matérias-primas na área de estudo, 

estabelecendo uma interpretação consistente da economia e da tecnologia desses grupos 

caçadores-coletores dos Horizontes 2 e 3. Quando preparado termicamente, o sílex 

marrom é o único que muda sua cor integralmente para o vermelho. Estudos 

geoquímicos e petrográficos devem aprofundar as características dos diversos calcários 

silicificados. 
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Foto 27. Núcleo unidirecional de calcário silicificado, associado ao sítio Leiteria 2. 
 

 

7.4.4.6 O calcário silicificado menos silicificado: o sílex azul e o sílex cinza. 

 

Entre os calcários silicificados há dois tipos que se aproximam mais do calcário em seu 

atual de desenvolvimento: o azul e o cinza. A estrutura do calcário, ou a sua matriz, 

pode ser claramente discernida em microscópio (300 vezes aumento). Em um veio 

aflorante de matérias-primas, o sílex azul e cinza são aqueles mais distantes do contato 

com os calcários e os de cores mais vivas (caramelo, marrom) são aqueles mais 

próximos do Granito. Diferentes graus de silicificação serviram para produção de 

artefatos distintos ou preferencialmente sobre determinado tipo de calcário silicificado. 

Raspadores bifaciais foram confeccionados, predominantemente, em sílex caramelo. 

Esa percepção nos leva à consideração de que suas distintas propriedades físico 

químicas, de coesão interna e de densidade eram qualidades reconhecidas pelos 

caçadores-coletores do Horizonte 2 e, em menor medida (sem sabermos ainda o exato 

porquê), no Horizonte 3. 
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Foto 27. Artefatos, lascas retocadas e núcleo de sílex negro e mesclado no Horizonte 2.. 

 

7.4.4.7 Apreciação do sílex negro 

 

De todas as matérias-primas empregadas, o sílex negro (em parte calcários silicificados 

e outra parte ainda desconhecida sua origem, provável silexito) é aquele usado na 

produção de muitos artefatos: raspadores terminais, pontas projéteis, lesmas e 

raspadores sobre núcleo esgotado. Percutores de sílex negro são raros e quando existem 

apresentam sinais de aproveitamento muito intenso. Dentre as matérias-primas de 

calcário silicificado analisadas em lâminas petrográficas é o sílex negro e o marrom as 

que conservam menores resquícios de calcário. O uso desta matéria-prima é observada 

desde o Horizonte 1. 
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Foto 28. Pontas-projéteis do Horizonte 2, Barro Branco 11. 
 

7.4.4.7 Variações inter e intra-horizontes. 

 

Nesta Dissertação não nos detivemos em detalhe nas diferenças internas da tecnologia 

no Horizonte 2 e, tampouco, no Horizonte 3. Tratamos de listar características macro 

que permitem refinar as distinções e semelhanças entre horizontes. Faz parte de uma 

etapa posterior de pesquisa refinar e definir detidamente cada horizonte caçador-coletor, 

tratando-o da forma mais complexa e integrada possível, deixando gradualmente de 

notar uma correspondência entre Tradição tecnológica e grupo cultural ou étnico. As 

relações e dinâmicas sociais que funcionaram para que os sistemas se mantivessem 

deve-se a uma organização social complexa que reflete uma hierarquia do sistema e, 

consequentemente, da organização simbólica destes grupos. Com dados coligidos e 

sistematizados em campo, laboratório e gabinete (como julgamos ser esta Dissertação) é 

possível acessar a paisagem cultural e a organização simbólica de seu sistema cultural. 
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7.5 Aproximações sucintas com os sítios do médio vale do Ribeira 

 

De acordo com os dados sistematizados da pesquisa realizada pelo autor desta 

Dissertação podemos inferir, tendo em tela o Médio Ribeira e as pesquisas de De 

Blasis (1988, 1996, 2000), que: 

 

1. Os sítios do Horizonte 1 não foram detectados no Médio Ribeira nas 

áreas serranas. Sua presença, contudo, é inegável em Iporanga, com 

presença de vestígios pontas de lança na mão dos moradores locais. O 

sítio Capelinha, datado em quase 10000 anos AP pode estar integrado a 

grupos contemporâneos dos grupos caçadores-coletores do Horizonte 1 

do alto Almas. Estimamos datações entre 16 mil e 8 mil anos AP para 

esses grupos humanos (ver capítulo 9); 

 

2. O Horizonte 2 detectado no alto Almas está presente no Médio Ribeira 

nos agrupamentos Gurutuba, Areado e Bairro da Serra, assim como nas 

entradas de cavernas de Iporanga (De Blasis, 1988), como é possível 

inferir pelos dados do mesmo autor (caverna Santana, mesma em que se 

desenvolveram estudos de Cruz Jr. para reconstrução paleoclimática 

regional). Este Horizonte foi confirmado por datações radiocarbônicas 

por Parellada (2005) no alto Ribeira (ver capítulo 9). Datações de 7000 

a 4000 anos são esperadas no Médio vale do Ribeira. 

 

3. Os sítios datados entre 1000 e 1300 anos AP por De Blasis no Médio 

(1996) e no Alto Ribeira (2000) correspondem ao Horizonte 3 detectado 

no alto Almas (próximo aos 1000 anos AP) 

 

4. A circulação do arenito silicificado no alto Almas confirma a rota de 

circulação Planalto-vale do Ribeira e foi significativo durante o 

Horizonte 2, deixando de ocorrer no Horizonte 3. Espera-se que sítios 

do vale do Ribeira do Horizonte 3 contem com uma freqüência menor 

ou nenhuma desta matéria-prima. Sua presença neste horizonte pode ser 
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um indicador de relações com o planalto pela rota alto Ribeira - 

Primeiro Planalto Paranaense. 

 

5. A significativa presença de artefatos no conjunto de vestígios do Médio 

Ribeira (5%) em comparação ao Alto Almas (1,5-3,5%) pode ser 

resultante do achatamento temporal dos conjuntos de vestígios e sítios 

estudados. Àquela altura, uma cronologia relativa foi estabelecida sem 

datações absolutas e seu espectro (8000-2000 anos AP), pouco 

modificada, ainda se mantém. 

 

6. Os sítios do Médio Ribeira apresentam dimensões e localização de 

implantação em compartimentos topo-ambientais semelhantes, 

reforçando que se trata da mesma representação amostral do conjunto 

de sítios estudados no Ribeira. 

 

7. O sistema de assentamento gravitacional existe desde o Holoceno 

Médio e se mantém no Holoceno Tardio com algumas transformações 

de menor ordem. Há um adensamento de atividades de lascamento no 

Horizonte 3, o que pode corresponder a um adensamento populacional e 

uma condição de caçadores-coletores state settlers. 

 

Abaixo seguem dois fluxogramas de organizações entre os assentamentos constatados 

entre os Horizontes 2, 3 e 4 nos agrupamentos Barro Branco e Leiteria. Embora 

incompleto, acreditamos que um refinamento de estudos tecnológicos e petrográficos 

contribua na compreensão do contexto sistêmicos dos assentamentos durante o 

Holoceno Médio e Tardio. Os vestígios Itararé são denominados Kaingang, em uma 

aproximação etnográfica para o Horizonte 4. Apenas inferimos um grupo 

predominante no Planalto Paranaense e sua diversificação histórica ainda deve ser 

explorada pela Arqueologia. Sua origem Jê-meridional da cerâmica Itararé, no 

entanto, é quase inegável. 
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PARTE V 

 

 

CAÇADORES-COLETORES NA SERRA DE PARANAPIACABA DURANTE 

A TRANSIÇAO DO HOLOCENO MÉDIO PARA O TARDIO 

(5920-1000 anos AP) 
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“There are many more archaeologists today than there were fifty years 

ago. Consequently, there are many areas of research which are no 

longer simply pipe-dreams about what archaeology might achieve, but 

very realistic problems that can be addressed intelligently and that can 

be solved. In place of vague generalities about the past, we can expect 

reliable information” (Binford, 2002: 29)   
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Capítulo 8 - Primeiras reflexões acerca da organização tecnológica e padrão de 

assentamento nos vales intermontanos ocidentais da Serra de Paranapiacaba. 

 

A análise das coleções arqueológicas do Alto almas visou comparar as indústrias do 

Alto Paranapanema às indústrias do Médio Ribeira de Iguape, concedendo-lhes 

tratamento similar. Adotamos como referências Chorley e Haggett 1974; Hodder & 

Orton 1976; Clarke 1968; Borrero & Lanatta 1992; Aschero & Hocsman 2004; 

Ramos & Merezon 2004. É importante salientar que foi aplicada a mesma 

metodologia de análise dos vestígios no vale do Ribeira (De Blasis 1988, 1996), o que 

corresponde dizer a uma segunda tentativa de sistematização de informações com 

ênfase tecnológica na região entre os vale do Ribeira e do Paranapanema (a primeira é 

de Araújo, 1995 e 2001). Acresça-se que o controle cronológico dos sítios, tanto 

através de dados de estratificação (cronologia relativa) como de datações absolutas 

foi realizada, reforçando o conjunto de sítios e de solos de ocupação, abordando 

elementos para compreensão do sistema de povoamento de alguns vales dos 

contrafortes ocidentais da Serra de Paranapiacaba (modelos, neste sentido, podem ser 

vistos em Yoffe & Sherratt 1997, Morais 1999, Ashmore & Knapp 1999, Araújo 

2001; Dillehay 2003 e De Blasis, 1988, 1996, 2000). 

 

Todos os sítios foram escavados inicialmente com dois transects (leste-oeste e norte-

sul) para mensuração de freqüência e distribuição dos vestígios, além de detecção de 

estruturas preservadas, já que todos os sítios encontravam-se soterrados com 

excelente estado de preservação. Dentre estes, o sítio Barro Branco 14, foi 

selecionado para abertura de ampla superfície, o subquadriculamento 1, que cobriu 

uma área de 30m² atingindo 88 cm de profundidade. Os dados obtidos deste 

quadriculamento, confrontado com a estratigrafia de outros sítios e as datações 

absolutas obtidas em Br15 permitiram refinar e elaborar uma história de ocupação do 

vale do Embramado que se amarra com a história de ocupação de outros vales 

adjacentes e vales do Ribeira. 
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8.1 Horizontes arqueológicos definidos no alto curso do rio das Almas 

 

Três macro-horizontes de ocupação caçadora-coletora e um agricultor foram 

salientados na área pesquisada pelo autor. Eles se apresentam da seguinte forma, 

como já previamente tratado na apresentação desta Dissertação: 

 

1. Horizonte paleoindígena. Com poucos artefatos e lascas de reavivamento, 

preparo e adelgaçamento detectados em sítios profundos e pouco densos. 

Associados a transienct settlers. Presença de artefatos pontas projéteis rabo de 

peixe delgada, produzidas por lascamento com pressão oblíqua em relação ao 

setor dorso-ventral indiscriminado, resultando em um número significativo de 

lascas de adelgaçamento. Presença de pontas de lança com até 20 cm de 

comprimento e detectadas em profundidade superior a 150 cm no entorno de 

antigas lagoas, hoje banhados de fundos de vale no Alto Almas. Esses sítios 

têm uma área potencial de distribuição entre os bairros Tribos Caetanos, 

Caetanos Velhos e dos Cândidos, onde uma ponta de lança foi encontrada a 

2,5m de profundidade por habitante tradicional deste último bairro durante a 

abertura de um poço artesiano. Informação semelhante de uma ponta de lança 

apedunculada foi fornecida por moradores do bairro rural Maciel de Cima, 

próximo à AP Cachoeira. Os dois exemplares foram documentados 

detalhadamente. Vestígios deste Horizonte foram detectados na AP Barro 

Branco nos sítios Br14 e Br18. São sítios mais raros, profundos e estudos 

ulteriores de reconstrução ambiental para as paleolagoas e a escavação 

detalhada dos mesmos apontarão para problemáticas específicas desses sítios. 

O sítio Barro Branco 18, por estar situado abaixo de um paleopavimento 

dentrítico deve enquadrar-se neste horizonte. Em outros municípios adjacentes 

pontas de lança também foram detectadas, sobretudo em Iporanga e em 

Guapiara, conforme informações de arqueólogos (De Blasis, com. pessoal) e 

colecionistas da região. Denominado Horizonte 1 (ver Apresentação desta 

Dissertação), com sítios situados, provavelmente, entre o Pleistoceno Final e o 

Holoceno. 
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2. Horizonte caçador-coletor do Holoceno Médio, caracterizado pela presença de 

pontas-projéteis e lascas de acabamento associadas à sua produção. 

Raspadores longitudinais plano-convexos de diminutas dimensões também 

são encontrados com freqüência. Utilizam-se do calcário silicificado e do 

quartzo leitoso e, também, do quartzo hialino, de prováveis silexitos e de 

arenito silicificado intertrapiano do Planalto. Camada arqueológica situada em 

profundidade superior a 38 cm (chegando, não raramente, aos 70 cm nas 

vertentes mais altas). Situados entre os topos de colinas, altos patamares de 

vertente, médios patamares e baixos patamares. Este horizonte está quase 

ausente no fundo de vale. Alinhados com outros sítios em situações de 

implantação mui similares em porções distintas da vertente (da alta à baixa 

vertente). Os sítios neste Horizonte variam de 80 a 750 m² de área (ver Tabela 

8.1). Os dados de campo e a análise da indústria deste horizonte permitem-nos 

afirmar que há uma integração entre os mesmos sítios em um sistema 

contemporâneo de ocupação de modelo gravitacional. Denominado Horizonte 

2. Sítios situados cronologicamente entre 7000 a 3500 anos AP. 

 

3. Horizonte caçador-coletor do Holoceno Tardio, caracterizado igualmente pela 

presença de pontas projéteis e lascas de acabamento associadas à sua 

produção. Camada arqueológica situada em profundidade entre a superfície e 

25 cm, de acordo com as diversas condições geomorfológicas locais. Os sítios 

variam em área de 102,8 a 2214,5m² (ver Tabela 8.1). Os sítios deixam de se 

estabelecer nas altas vertentes (como ocorria no Horizonte 2) e centram-se nas 

proximidades do fundo de vale. Os dados de campo e a análise da indústria 

deste horizonte permitem-nos afirmar que há uma integração entre os mesmos 

sítios em um sistema contemporâneo de ocupação de modelo gravitacional, 

similar àquele já existente no Horizonte 2. Denominado Horizonte 3. Sítios 

situados cronologicamnete entre 3500 a 1000 anos AP. 

 

4. Horizonte agricultor Itararé, caracterizado pela presença de agricultores que 

utilizaram as porções mais abertas dos vales para implantação de seus 

assentamentos, concentrando-se, sobretudo, entre as APs Barreiro Cabral e 

Pereira em direção aos terrenos mais suaves próximos à atual cidade de 

Ribeirão Grande e nas APs Rodrigues, Mata-a-Dentro, Nunes e Ferreira dos 
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Matos, em direção ao limite com o município de Capão Bonito, a oeste. A 

presença Itararé nos vales do Barro Branco e do Ouro Fino são mais tardias e 

ocorrem após o abandono da região pelos antigos habitantes caçadores-

coletores, como indicam os estudos de todos os perfis estratigráficos de sítios 

escavados. Denominado Horizonte 4. Sítios situados cronologicamente entre 

1000 e 150 anos AP. 

 

Os gráficos 8.1 a 8.3 abordam as diferenças entre os horizontes 2 e 3, de acordo com 

a quantidade total de vestígios coletado em cada sítio e o cálculo de sua área (em m²). 

Eles apontam transformações no tamanho das áreas dos assentamentos A tabela 8.1 

demonstra a área  (em m²) dos sítios nos 4 horizontes de ocupação em sítios das APs 

Barro Branco e Leiteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 8.1. Área (em m²) dos Horizontes 1 a 4 em sítios das APs Barro Branco e Leiteria.  

N.est: não-estimada. 

 

Esta tabela demonstra que há uma tendência no aumento da área dos assentamentos 

do Holoceno Médio ao Tardio. Alguns sítios têm sua área quintuplicada do Horizonte 

2 ao 3 e  é claro que os assentamentos do Horizonte 3 podem representar 

adensamento populacional desses grupos humanos durante o Holoceno Tardio. 

Sítio/Horizonte 
e dimensão do 

sítio 

H1 
(m²) 

H2 
(m²) 

H3 
(m²) 

H4 
(m²) 

Br1 0 190 951,6 0 
Br3 0 380 480 0 
Br4 0 117 481 3 
Br9 0 480 n.est 3 

Br10 0 n.est 1250 0 
Br11 0 450 712 12 
Br14 30 715 941,7 5 
Br15 0 300 498 12 
Br16 0 1 102,8 0 
Br19 0 215 0 0 
Br20 4 80 190 0 
Le1 0 528 1906,2 0 

      Le2  0 n.est. 2214,5 0 
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Área dos sítios arqueológicos nos Horizontes 2 e 3 e relações de hierarquia no 
sistema de assentamento das APs Barro Branco e Leiteria
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Gráfico 8.1 Área dos sítios arqueológicos nos Horizontes 2 e 3 e relações de hierarquia provável no sistema de assentamento das APs Barro Branco e Leiteria.
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A Tabela 8.1 demonstra uma tendência generalizada no aumento dos assentamentos 

durante o Horizonte 3 (159). Sítios base de sistema gravitacional, como o Barro 

Branco 14, passaram de 715 para 941 m², mantendo funções idênticas na organização 

das atividades internas e nas relações inter-sítios. Durante o Horizonte 3, o Barro 

branco 14 une-se ao sítio Barro Branco 11, formando apenas um complexo 

arqueológico onde a maior parte das pontas-projéteis eram produzidas. Embora não 

conclusivo, obviamente, há indícios de adensamento populacional e circunscrição 

territorial, motivo, aliás, que pode ter contribuído na desaparição destes grupos no 

registro arqueológico. 

 

Nas curvas de sítios dos Horizontes 2 e 3 associamos a área do sítio à quantidade total 

de vestígios arqueológicos, desconsiderando índices de freqüência de peças/área. 

Ressaltamos que o total de vestígios não corresponde à integração dos mesmos em 

[Σ], pois tal exigiria estudos de análise intra-sítio dos assentamentos muito complexos 

e aquém da expectativa de nossos objetivos iniciais. Embora os dados existam, eles 

mereceriam uma Dissertação à parte (o sítio Br14 conta com 16 layers de escavação 

distribuídos em três horizontes e cinco camadas arqueológicas). A curva total de 

vestígios, mesmo assim, aponta para uma correlação entre quantidade de vestígios e 

área do assentamento e complementam observações acerca do compartimento topo-

ambiental de implantação dos sítios e de suas funções. 

 

O sítios com valores altos no eixo Y (em área e em vestígios nas APs Barro Branco e 

Leiteria) formam o ápice das curvas, demonstrando sua condição de cabeça de cluster 

e estabelecendo uma hierarquia nos sistema de sítios contemporâneos (quanto menor 

Y, maior é o grau de subordinação de assentamento em relação ao seu superior em 

Y). A diferença de um assentamento como Br14 em relação aos outros sítios está 

relacionada à função de produção sistemática das pontas-projéteis, à diversificação de 

atividades dentro assentamento; à maior concentração de fogueiras e ao papel central 

no modelo gravitacional que cumpriu na ocupação dos vales. 

                                                 
(159) Mesmo considerando a atuação da erosão em superfície que pode ter deslocado 
significativamente os vestígios em superfície, tornando o Horizonte 3 de um sítio mais amplo, as 
mudanças nas dimensões são significativas. Soma-se a isso que em períodos de rhexistasia 
durante o Holoceno Médio e Tardio há processos erosivos igual, mais intensos ou mais brandos 
que os atuais. 
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 Dessa forma, nos é clara a organização dos assentamentos no agrupamento Barro 

Branco durante o Horizonte 2 e 3. No primeiro horizonte associado ao Holoceno 

Médio, Br14 é o centro do assentamento com o ápice de densidade de vestígios e das 

atividades diversificadas. Em uma relação hierárquica radial, percebemos que os 

sítios Br11, Br15, Br3 e Br 9 são imediatamente subordinados a Br14. Enquanto Br11 

e 15 são os sítios vizinhos mais imediatos de Br14, Br3 e Br9 são os mais distantes e 

mantêm sua importância por conta da captação de sílex negro, uma importante e 

apreciada matéria-prima local. Estes dois últimos sítios ocupam, também, uma porção 

de controle dos terrenos altos no divisor de águas do vale do Chapéu e, em conjunto 

com sítio Br23, controlam o acesso do rio das Almas ao córrego da Onça. Os sítios 

Br19, Br4, Br 1 e Br20 estão em pontos distintos do vale, ocupando, contudo, setores 

estratégicos de acesso ao vale, seja pelas porções altas da Serra do Ouro Fino ou do 

Embramado que atinge a porção mais aberta do baixo curso do vale do Embramado. 

Enquanto Br19 e Br20 estào em porções altas que controlam o centro do vale e os 

acessos serranos pela Serra do Ouro Fino, os sítios Br1 e Br4 controlam o fundo de 

vale e o acesso do mesmo ao conjunto de sítios Br3 e Br9. No caso destes dois sítios 

[Br1 e Br4], há as melhores fontes de água em grotas e nascentes da área nos dias 

atuais. O sítio Br16, considerado posto de observação pela baixa densidade de 

vestígios e características topográficas e de densidade de vestígios no centro do 

próprio vale é aquele com menor expressividade no sistema. Desta forma, teríamos: 

 

1. Br14: núcleo do sistema gravitacional; 

2. Br11 e Br15: primeira esfera do sistema no entorno imediato. 

3. Br3 e Br9: primeira esfera do sistema no entorno de médio alcance; 

4. Br19 e Br20: segunda esfera do sistema no entorno imediato; 

5. Br4 e Br1: segunda esfera do sistema no entorno de médio alcance; 

6. Br16: ponto de observação associado à primeira esfera. 

 

Lembremos que essa relação serve-se de outros sítios aqui não considerados (Br17, 

Br18 e Br22, por exemplo) e que apenas uma escavação sistemática dos outros sítios 

pode ampliar e confirmar essa relação que se esboça com clareza. O Polinômio de 

ordem 6 aplicado para os conjuntos de dados do Horizonte 2 reproduz em curva essa 

relação de hierarquia entre os assentamentos. A Tabela 8.1 confirma essas 

observações. 
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No Horizonte 3, observamos uma seqüência de dados que podem ser comparados ao 

sistema anterior, o que significa uma reativação do sistema de coupaçao do Holoceno 

Médio do horizonte anterior. No entanto, algumas feições atípicas notáveis são 

visíveis no Gráfico 8.1 e Tabela 8.2. Se o sítio B14 mantém sua preponderância como 

core do sistema gravitacional e os sítios Br11, Br15 situação similar à anterior, com a 

inserção de outros sítios no sistema e de novas relações de organização inter-sítio. 

Alguns sítios não reproduzem padrões típicos do horizonte anterior, tal como uma 

ocupação em maiores áreas nos fundos de vale (como em Br10), reprodução do 

sistema de ocupação presente na Leiteria durante o Holoceno Tardio (ver Gráfico 

8.1). Atividades específicas foram exercidas nos fundos de vale, onde os raspadores 

predominam sobre as muito raras pontas projéteis. A curva do Polinômio de ordem 6 

para o Horizonte 3 realça esta distinção entre horizontes 2 e 3. A Tabela 8.2 

demonstra a distribuição da área dos sítios Br1 e Br10, ambos em fundo de vale na 

relação área x quantidade de vestígios. Esses dois sítios contam com uma área muito 

grande com baixa freqüência de vestígios, um indicador da presença de atividades e 

uso diferenciado dos fundos de vale em relação aos outros sítios do sistema de 

ocupação do vale do Embramado. 

 

Essa distinção entre os dois horizontes aponta para relações entre modelo econômico 

em transformação na transição de uma situação de interface de domínios 

geomorfoclimáticos para uma de homogeneidade ambiental. Neste sentido, 

preponderam duas hipóteses para a interpretação dessa mudança na ocupação do vale 

do Embramado entre o Holoceno Médio e Tardio: 1) maior diversidade de recursos 

durante o Holoceno Médio na interface cerrado-araucária-floresta e densidade 

demográfica dos grupos caçadores-coletores em ascensão durante o Holoceno Médio; 

e 2) na adaptação desses mesmos grupos caçadores-coletores na exploração de 

recursos da Mata Atlântica no Holoceno Tardio, permitindo-lhes se estabelecer nos 

mesmo vales como state settlers, concentrados nos fundos de vale até o advento do 

Horizonte 4. 
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Relação entre quantidade de vestígios e área dos assentamentos no 
Agrupamento Barro Branco no Horizonte 2
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Tabela 8.1. Relação entre quantidade de vestígios e área dos assentamentos  
no Agrupamento Barro Branco no Horizonte 2. 

 

 

 

Relação entre área dos assentamentos do Agrupamento Barro Branco e 
quantidade de vestígios no Horizonte 3
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Tabela 8.21. Relação entre quantidade de vestígios e área dos assentamentos  

no Agrupamento Barro Branco no Horizonte 3. 
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8.2 Inter-relações entre sítios caçadores-coletores dos horizontes 2 e 3 

 

Em termos gerais, esta pesquisa permitiu avançar sobre aspectos relacionados à 

questão de organização de alguns assentamentos em agrupamentos de sítios de 

caçadores-coletores durante o Holoceno Médio e Tardio. A economia de matérias-

primas e uso do espaço entre essas populações também foram abordadas. Neste 

sentido, parece-nos claro que as escavações apontaram para um uso diferencial do 

espaço dos sítios com presença de dois horizontes (ou mais) de ocupação. O 

Horizonte 2 de cada um desses sítios apresenta-se sempre associado às proximidades 

de cursos de água, principalmente nos fundos de vale, onde, também, verifica-se uma 

freqüência menor de artefatos pontas projéteis, como ocorre nos sítios Barro Branco 4 

e 10. Neste último, nenhuma ponta projétil foi encontrada e pode apontar para uma 

função habitacional e não associada à produção de pontas projéteis, como ocorre em 

Barro Branco 14. Os outros sítios, contudo, apresentam similaridades de implantação 

e distribuição vertical e horizontal dos vestígios: dos primeiros patamares da Serra do 

Ouro Fino em direção ao fundo de vale, todos apresentam vestígios arqueológicos em 

profundidade, aumentando esta conforme a razão inversa de proximidade com o 

divisor de águas, sem que uma taxa de deposição ainda tenha sido calculada com 

apoio na pedologia. 

 

Nos sítios em topo de colina e em profundidade, o Horizonte 2 apresenta-se denso, 

com grande freqüência de vestígios de debitagem e pontas projéteis reavivadas ou em 

estágios de produção. A maior parte dos vestígios está concentrada no setor norte de 

cada sítio, quase todos orientados para a maior abertura de vale em direção ao 

corredor mais encaixado do rio das Almas no bairro Cachoeira-Barreira e Cachoeira, 

onde a presença de sítios com presença do Horizonte 4 é significativa.  

 

Um período intermediário entre os sítios do Horizonte 2 e 3 ocorre e pode-se percebê-

lo tenuamente nos sítios Barro Branco 4, 11, 14, 15, entre outros. Todavia estudos 

geomorfológicos mais detalhados sobre dinâmica deposicional e solifluxão no 

passado podem indicar dados técnicos que permitam compreender a situação 

intermediária de continuidade ou não entre esses dois horizontes. Tentamos explica-

los pela aplicação do que Butler denomina de K-cycle. Os vestígios situados no vale 

do Embramado entre as profundidades de 30 a 40 cm em patamares e topos de colina 
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indicam para uma situação de densidade baixa e de circulação mais esporádica na 

área, coincidindo com o intervalo de 6cm estéreis entre as camadas culturais 1 e 2 do 

sítio Barro Branco 14, intervalo entre o Holoceno Médio e Tardio.  

 

O abandono do sítio Barro Branco 14 em intervalo de tempo mais ou menos regular e 

sua retomada como oficina lítica nas camadas 1, 2 e 3 apontam para uma retomada 

das atividades culturais ali exercidas, indicando intervalos de ocupação dos sítios do 

vale do Barro Branco por um mesmo grupo cultural, que reconhecia muito bem o 

ambiente deste vale, como aponta a reutilização e aplicação da mesma função dada a 

este sítio (área de produção de pontas projéteis). Dessa forma, um uso estacional e a 

re-apropriação desse mesmo espaço em períodos relativamente regulares pode indicar 

duas questões importantes relacionadas ao território caçador-coletor que se estendeu 

para o Horizonte 3: 

 

1. Do uso regular do espaço e retorno do mesmo grupo a vales com 

valor simbólico e paisagístico relativamente importantes (Bradley 

2000), salientando-se que a área do Serra do Ouro Fino (de gênese 

filítica), posterior à Serra dos Maciéis, de formação granítica, pode 

ter desempenhado importante papel de localização geográfica entre 

os marcos de montanhas mais altas que se estendem da Serra dos 

Agudos até a Serra dos Maciéis, indicando essa última uma 

passagem para as áreas mais abertas dos atuais bairros Cristal e 

Capoeira Alta até chegar ao planalto de Capão Bonito. 

 

2. E que esse uso regular do espaço esteja associado a uma 

dependência econômica e ambiental de caráter food-oriented ou 

technology-oriented  (Beaton 1991 apud Dillehay 2000) que um 

ambiente montanhoso pode ter oferecido a esses grupos, assim como 

implicar em relações de convívio territorial com outros grupos mais 

estáveis dos vales mais abertos do médio Ribeira de Iguape e 

planalto paulista e depressão periférica. Nesse aspecto, os grupos 

caçadores-coletores do horizonte 3 parecem estar mais constritos a 

essa questão territorial, uma vez que datações recentes do projeto 

GASBOL no Estado de São Paulo, trecho IX e X, apontaram para 
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datações de coexistência entre esses grupos no atual município de 

Itapeva em 800 anos AP (De Blasis 2000),o que significa 

circunscrição territorial de sua área de caça nos contrafortes 

orientais da Serra de Paranapiacaba e porções do vale do Ribeira 

(De Blasis 1988, 1996). 

 

A relação entre espaço e caça implica numa relação de mobilidade ainda 

desconhecida para efeitos de cálculo de distância percorrida na área de estudo (ainda 

mais se quisermos reportar alguns dados para o Holoceno Tardio). De igual forma, 

não contamos com dados mais precisos sobre o manejo de vegetais por esses grupos, 

embora saibamos, pela densidade de vestígios no Holoceno Inicial do Horizonte 3 

que tenha sido importante para a transformação desses grupos humanos em state 

settlers. Mas um grupo de sítios instalados em patamares de vales estreitos, como os 

sítios Limeira 1 e 2, que liga os vales abertos da Freguesia-Velha, Lagoa e Boituva, 

apontam para corredores de caça até hoje utilizados pelos habitantes tradicionais 

desses vales, onde facilmente encurralam a caça nos compartimentos mais baixos, o 

que aponta para uma comunicabilidade entre os vales e do uso constante dessas rotas.  

 

Embora contemos com amostras antracológicas, sementes e coquinhos carbonizados 

provenientes do sítio Barro Branco 14, nenhum estudo mais detalhado de 

etnobotânica dessas antigas populações pode ser desenvolvido, uma vez que 

tampouco se conta com dados e indicadores para reconstrução paleoambiental para a 

área de estudo (ver capítulo 2). Salientamos o fato de que coquinhos de arekaceae ou 

outras espécies não são bons indicadores, tampouco precisos, do período do ano em 

que estão disponíveis, uma vez que nas florestas tropicais são facilmente encontrados 

por quase todo o ano, resultando apenas num dado acerca da alimentação desses 

grupos. 

 

Apesar de quadros de reconstrução ambiental serem importantes e, até fundamentais, 

e inexistirem para o alto Paranapanema, os sítios arqueológicos apontam para 

realidades de apropriação de espaço diversificadas entre os Horizontes 2 e 3, 

apontando para estratégias igualmente diversas para obtenção na caça de proteínas e 

de uso do espaço. Dessa forma, acreditamos que essa mudança de estratégia nos 

diferentes horizontes está relacionada às fisionomias vegetais e de configuração de 
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fauna diversificadas, contado o Horizonte 2 com um ambiente provavelmente mais 

seco, onde o cerrado pode ter predominado, como indicam os paleopavimentos 

dentríticos entre 50 e 80cm. 

 

O sistema representado pelos sítios do Horizonte 3 é mais concentrado nos patamares 

de baixa vertente e fundo de vale, como apontam os sítios do médio vale do Ribeira 

(De Blasis 1988, 1996 e Robrahn 1989) e que se apropriam de espaços mais abertos 

mais próximos do primeiro planalto paulista, como os sítios da Leiteria, embora ainda 

sejam os topos das colinas sedimentares e não as médias vertentes o lugar de 

implantação mais usual desses sítios, um padrão de ocupação do espaço que sinaliza 

continuidade do uso do mesmo espaço para funções similares entre esses dois 

horizontes. Acreditamos que esse novo panorama de implantação está associado 

igualmente a mudanças das fisionomias vegetais que, mais recente, deve coincidir 

com a expansão da formação de Mata Atlântica Tropical nas áreas mais serranas do 

vale do Ribeira em direção ao planalto. Embora os traços tecnológicos entre os 

horizontes apresentem semelhanças que apontem para uma continuidade nas técnicas 

de debitagem e produção de artefatos pontas projéteis, assim como na produção de 

raspadores plano-convexos, a mudança social da organização tecnológica apresenta 

mudanças. 

 

As principais mudanças concentram-se, sobretudo, em três fatores:  

 

1) Mudança na predominância de uso da matéria-prima sílex e quartzo hialino 

entre os horizontes 2 e 3. Enquanto o sílex mais fino é encontrado 

predominantemente no horizonte 2 com preponderância percentual mais 

acentuada sobre o quartzo hialino e leitoso, predomina o uso do calcário 

silicificado, proveniente das fontes locais nas faixas de contato entre Granito 

Freguesia-Velha e Complexo Assungüi, expondo faixas estreitas com nódulos 

de sílex nas falhas das rochas, onde quase sempre um córrego ou curso d’água 

corre por cima, caso apontado empiricamente pela presença do sítio 

arqueológico Sítio Velho 1. O sítio arqueológico Sítio Velho 3, relacionado ao 

processo de redução de núcleos do Sítio Velho 1, aponta para dois ou três 

horizontes de utilização mais intensa dessa fonte, tanto para o horizonte 2, 

assim como para os horizontes 3 e 4, dado que grupos Itararé também estavam 
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presentes entre os vales do Sítio Velho e Cristal num período posterior. Nota-se 

que o emprego do quartzo leitoso captado localmente aumentou no Horizonte 3. 

 

2) Presença de pontas projéteis unifaciais, apenas detectadas no Horizonte 3 dos 

sítios estudados. São as armaduras descritas em De Blasis (1988). A existência 

de pontas unifaciais no vale do Ribeira já é conhecida e associada a um período 

ainda não determinado com exatidão, mas que se crê associada a um período 

relativamente antigo, como aponta a datação do sítio Azeite 1, Cajati, SP, de 

aproximadamente 2200 anos AP (Lima, 2005). Podem estar associadas a 

atividades de caça específica, uma vez que sua dinâmica de propulsão pode 

conferir efeitos diferenciados daqueles percebidos entre as pontas projeteis 

bifaciais em variáveis como velocidade e grau de perfuração da derme dos 

animais caçados, ou, ainda, associadas a um aproveitamento maior de lascas de 

sílex onde a produção de lascamento bifacial por pressão pudesse prejudicar a 

configuração ou utilidade do artefato, o que apontaria para uma escassez da 

matéria-prima sílex de granulação mais fina e que, associado às evidencias de 

reavivamento de bordos intensivo nos artefatos deste tipo de sílex, apontam 

para a escassez dessa matéria-prima, certamente com melhor aptidão ao 

lascamento se comparada ao calcário silicificado e o quartzo leitoso. 

 

3) Diferente uso do espaço entre os Horizontes 2 e 3. Como discutido 

anteriormente, a apropriação do espaço pelos grupos desses horizontes é 

diferente e os sítios de cada horizonte estão implantados em compartimentos 

topo-ambientais diversificados, relacionados a um ambiente diferente entre os 

dois períodos que refletiu numa estratégia de apropriação do espaço e de taxa 

de mobilidade muito diversificada. 

 

As indústrias desses horizontes [2 e 3] não apresentam mudanças significativas se 

estudadas tecno-tipologicamente ou mesmo em sua variabilidade isocréstica. As 

mudanças, contudo, são percebidas quando estudadas num contexto regional amplo 

de sistema de povoamento e percebidas articuladamente em vales e microbacias 

hidrográficas (Moraes 1999), pois apontam para as diversas respostas que um mesmo 

sistema de eventos e povoamento utilizou-se para responder as necessidades 

econômicas e sociais locais, criando-se um diálogo permanente com seu território 
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móbil (Politis & Cárdenas 2000) e delineando as escolhas de implantação dos 

assentamentos para paisagens com domínios geomorfoclimáticas distintos e que 

tendem a se particularizar de vale para vale, cada qual, atualmente, com microclimas 

e ocorrências de espécies endêmicas próprias, apontando para um mosaico 

ecossistêmico complexo e alternado como indicam as manchas de cerrado em áreas 

próximas, com presença de araucárias. Apenas um quadro de reconstrução ambiental 

detalhado poderá confirmar as dados expostos por essa pesquisa. 

 

 

8.3 Inter-relações entre os Horizontes 3 e 4 

 

Todos os vestígios cerâmicos encontrados no vale do Barro Branco, de longe, o mais 

conservado e com condições ideais para escavação, pois com contextos estratigráfico 

controlado sem intervenção de arados mecânicos e, na maior parte dos trechos, sem 

interferência de arado manual ou puxado por tração animal, apresentam um intervalo 

de 10 a 20cm com o horizonte caçador-coletor. Tais dados são obtidos quando 

comparados a localização dos fragmentos cerâmicos que nos sítio Barro Branco 4, 9, 

10 e 11 que ocorrem entre as profundidades de 7 a 10cm, sempre associados às 

imediações de grotas d’água e que apontam para uma passagem rápida dos grupos 

Itararé pela área. 

 

O sítio Barro Branco 1 apresentou fragmentos cerâmicos em superfície e não estão 

associados ao horizonte Kaingang. Também é este sítio o de maior freqüência de 

passagem dos grupos que caminham pelos fundos de vale entre Barro Branco e Ouro 

Fino e aquele que apresentam um contexto de estratificação não muito claro entre os 

primeiros 15 cm, onde uma plantação de feijão e abóboras de mais de 10 anos, alterou 

o deslocamento vertical nesses centímetros. Nas proximidades com o monjolo 

comunitário, um setor bem preservado do sítio foi detectado e aí apenas o Horizonte 2 

se apresentou, entre 40 e 45cm de profundidade, com presença de lascas de sílex de 

granulação mais fina. 

 

Contudo é o sítio Barro Branco 15 aquele que melhor elucidou a presença ulterior dos 

grupos Itararé na região e nos contrafortes orientais da Serra de Paranapiacaba, neste 

trecho. Uma estrutura de blocos de quartzo e de filitos acumulados no setor sudeste 
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do sítio foi elucidada nas proximidades da unidade 88N100W e que deu origem (após 

detectada a presença de uma fogueira com vestígios cerâmicos Itararé) à área de 

decapagem denominada Área 88N. Esta área revelou uma estrutura monticular com 

nove pontos de queima ou denominados pontos de combustão, uma maior 

concentrada a sul em direção ao centro do montículo onde uma quantidade de carvões 

foi concentrada entre blocos. A estrutura situa-se entre os 25 e os 7cm de 

profundidade e a cerâmica e dois fragmentos ósseos de costela de mamífero ainda não 

identificado, encontrados nas proximidades desse ponto maior e mais concentrado, 

foram coletados. Um sedimento diferente, mais esbranquiçado foi encontrado sob a 

fogueira e em sua base. Os fragmentos cerâmicos, de um recipiente pequeno com 

queima redutora incompleta e antiplástico mineral, encontravam-se apenas no setor 

sul, não ocorrendo em nenhum outro setor, reforçando a hipótese de que esses grupos 

Itararé tenham utilizando a área do Barro Branco como roças eventuais ou área de 

captação de madeira, como indicam os machados dos sítios nas APs Intermontes e 

Barro Branco. 

 

Antes de haver uma continuidade entre esses horizontes, há um intervalo estéril em 

diversos sítios de 6 a 20 cm de solo, o que nos leva a inferir para um período de 

abandono do fundo de vale do Embramado entre o Holoceno Médio e o Tardio.  
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“(...) the carrying capacity of a mature Forest region is reduced for 

the terrestrial herbivores. In order to effectively graze and browse in a 

Forest, a terrestrial herbivore is obliged to live at thin densities and, if 

the species is nonmigratory, than intraspecific spacing mechanisms 

become important. A open Forest condition or an interface between 

Forest and grassland allows for the maximum in diversity and density 

of herbivores for the tropical regions, but the true forest itself supports 

a less diverse ungulate fauna at thinner densities” (Eisenberg & 

McKay, 1974: 586) 
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Capítulo 9 – Considerações finais 

 

Tecemos, brevemente, algumas considerações pontuais sobre os resultados desta 

Dissertação de mestrado. Elas abordam: 1) Considerações gerais sobre os resultados 

desta Dissertação; 2) Considerações teóricas da abordagem da literatura meridional 

brasileira sobre os grupos caçadores-coletores; 3) Considerações teóricas da 

abordagem ecossistêmica empregada nesta Dissertação.  

 

 

9.1 Considerações gerais sobre os resultados desta pesquisa 

 

Esta Dissertação de mestrado julga ter cumprido seus objetivos fundamentais 

propostos na Apresentação e no capítulo 5:  

 

1) de ter realizado um levantamento de sítios líticos na Área de Estudo e; 

2) de ter realizado uma arqueografia sucinta das coleções de vestígios líticos dos 

sítios escavados. 

 

Quanto à reconstrução do desenvolvimento desses assentamentos no que toca à 

concomitância, à articulação e à seqüência entre os mesmos, revelamos ao leitor 

dados fundamentais para inserção desses grupos no ambiente do Holoceno Médio e 

Tardio. Estabelecemos os Horizontes 2 e 3 como foco de pesquisa e nos parece claro 

que, embora as diferenças tecnológicas sejam relativamente pequenas entre os dois 

horizontes, há situações organizacionais na implantação dos assentamentos distintas, 

o que demonstra que repensar a Tradição Umbu não deve ser calcado na 

exclusividade da análise sobre os conjuntos artefatuais e variabilidade estilística dos 

mesmos. As variações entre os grupos caçadores-coletores entre o Holoceno Médio e 

Tardio existem e devem levar em consideração dados paleoambientais se queremos 

realmente avançar na compreensão da história de ocupação desses grupos humanos 

entre o sul de São Paulo e o Primeiro Planalto Paranaense.   

 

Neste sentido, julgamos que perpassamos nossos objetivos iniciais. Relacionamos os 

contextos do Alto e Médio Ribeira e do Planalto de Guapiara à área de estudo e 

percebemos os limites do que podemos denominar de Território Umbu na Depressão 
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Periférica e Primeiro Planalto Paranaense, assim como fornecemos novos parâmetros 

para compreender as intersecções com o território sambaquieiro na face oriental da 

Serra de Paranapiacaba entre 5000 a 2200 anos AP abordados por Lima (2005) e 

Figuti et alii (2004). Mas não se trata de um tratamento e estabelecimento da 

territorialidade Umbu a contribuição desta Dissertação (essa deve ser realizada por 

um erudito que sintetize a literatura), mas sim de um tratamento mais complexo dos 

horizontes Umbu na Serra de Paranapiacaba e nos planaltos paulista e paranaense. 

Tratamos de inverter a observação clássica em nossa literatura de ver a Tradição 

Umbu a partir do sul: a analisamos a partir do que se considera sua fronteira mais 

setentrional e observamos duas questões que se projetarão nas próximas décadas:  

 

1) Das relações dos grupos caçadores-coletores do alto Paranapanema e 

alto e médio Ribeira com o Primeiro Planalto Paranaense e, na 

seqüência, das relações desses grupos com as Fases Vinitu (8000-6000 

anos AP), Céu Azul (3705-755 anos AP) e Potinga (3000 anos AP);  

 

2)  Das relações dos grupos caçadores-coletores do alto Almas com as 

populações de mesma origem nas Serras da Mantiqueira e serrarias do 

sul de Minas Gerais, principalmente no que tange aos Horizontes 1 e 2. 

Sítios detectados pelo arqueólogo Wagner Bornal (Núcleo de 

Arqueologia da Fundação Cultural Jacareí, dados inéditos) na Serra da 

Mantiqueira com material relacionado à Tradição Umbu contribuirá no 

repensar não a tecnologia, mas a história de organização e ocupação 

desses grupos humanos que preferiram, sobretudo, as áreas serranas de 

São Paulo e Paraná durante o Holoceno Médio e Tardio. As relações 

com os mesmos grupos caçadores-coletores do Planalto Paranaense 

podem apenas ser inferidos pelas pesquisas de Chymz, sem que ainda 

algum pesquisador tenha confrontado seus dados com aqueles já 

disponíveis para o sul de São Paulo. De igual forma, há muito no que 

avançar sobre as relações dos Horizontes 2 e 3 do Alto Almas com os 

sítios agrupados sob a denominação Tradição Tietê do Planalto Paulista 

(De Blasis, 1998, 2000). 
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Conseguimos estabelecer que o Ambiente contribuiu na seleção das regiões e 

compartimentos topo-ambientais para o assentamento dos grupos caçadores-coletores 

dos Horizontes 2 e 3. Esse foi o principal objetivo da apresentação ao leitor dos 

capítulos 1 e 2. A interface entre domínios geormorfoclimáticos e vegetacionais 

distintos criou uma área com maior disponibilidade de recursos alimentares, 

propiciando a estabilidade nos assentamentos e a longa seqüência de ocupação do alto 

Paranapanema e, cremos, das porções mais serranas do vale do Ribeira. Para o 

desenvolvimento de pesquisas futuras na área do Alto Almas, julgamos que algumas 

precauções teóricas devem ser tomadas, como apresentamos a seguir. 

 

 

9.2 Observações teóricas sobre a literatura meridional 

 

Uma tendência predomina na literatura arqueológica meridional brasileira: a de se 

considerar as sociedades caçadoras-coletoras simples e rudimentares (160). Neste 

sentido, não nos causa estranheza a publicação de livros como o de Altair Salles 

Barbosa sobre esses grupos humanos do Planalto Central como Andarilhos do 

Cerrado ou de definições uniformitaristas como as de Milder (1999), baseadas em 

Steward (1955) e Service (1971): 

 

“O que escrevemos na seqüência está apoiado amplamente nas idéias 

de Service (1971) [161] sobre sociedades caçadoras e coletoras (...) A 

cultura e a sociedade caçadora coletora é portadora dos rudimentos 

tecnológicos e da complexidade social, porém em alguns detalhes pode 

ser é [sic] tão elaborada quanto a nossa (...) A vida entre os caçadores 

é usualmente mais curta como apontam esmagadoramente os dados, 

tanto de antropólogos como de arqueólogos, os quais trabalham com 

evidências esqueletais. O nomadismo é inerente a [sic] sociedade e 

economia dos grupos caçadores coletores, pois como não possuem 

agricultura, sobrevivem do manejo ambiental e da administração 

eficiente de seus recursos em todas as estações do ano. Podemos dizer 

                                                 
(160) Para uma abordagem complexa, usar o bom exemplo de Fagundes, 2004.  
(161) Milder se refere ao livro Os Caçadores de Elman Service, editado em português em 1971 
pela Zahar.  
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que singeleza e escassez são, portanto, atributos inerentes e salientes da 

cultura material dos grupos caçadores-coletores. O modo e vida 

nômade influencia fortemente a organização social pois obviamente, as 

pequenas dimensões da comunidade e a baixa densidade populacional 

significam que a sociedade de bando é uma sociedade simples, carente 

de recursos integradores dos níveis superiores de evolução política” 

(Milder, 1999: 10-11). 

 

Embora apresente no bojo do texto elementos de complexidade consideráveis, os 

modelos de caçadores-coletores construídos até 1970 foram baseados 

fundamentalmente nos !Kung da Namíbia e Botswana. Anacronismos têm sido 

freqüentes em Arqueologia e Antropologia: grupos humanos que já coexistiam com 

modelos de ocupação de espaço expansivos agricultores e do desenvolvimento de 

pólos urbanos neocoloniais que afetou a territorialidade desses grupos (aumentando 

sua escassez e aparelhando-os de “simplicidade” instrumental) formaram modelos 

universais, como aqueles propostos por Binford (1980, 2001). Este tem sido um erro 

recorrente na arqueologia, vale dizer, do uso de modelos etnográficos transpondo-os 

anacronicamente ao registro arqueológico sem qualquer procedimento. 

 

Esta Dissertação contribuiu para uma visão mais integrada da realidade desses grupos 

humanos durante o Holoceno Médio e Tardio, levando-se em conta, a complexidade 

da organização dos assentamentos entre si e do uso do espaço e de seus recursos em 

dois horizontes de ocupação distintos. A captação de matérias-primas e identificação 

dos sítios-fonte estabelece uma chave interpretativa na organização dos 

assentamentos e o apuramento nas cronologias nos vales estudados aumentará a 

precisão na extensão do fenômeno territorial existente entre o sexto e o segundo 

milênio antes do presente.  
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9.3 Considerações sobre a abordagem ecossistêmica empregada nesta 

Dissertação. 

 

O uso de uma abordagem teórica ecossistêmica permitiu um tratamento complexo dos 

dados obtidos e sua inserção em discussões das relações dos grupos caçadores da 

Serra de Paranapiacaba durante o Holoceno Médio e Tardio. A abordagem espacial, 

ainda, permitiu notar que a área de pesquisa abarca uma área core caçadora-coletora 

neste mesmo período. Além de uma compreensão dinâmica da paisagem, com dados 

regionais da palinologia, da geomorfologia e da espeleologia, tratamos de notar dois 

aspectos importantes e fundamentais para pesquisas futuras: 1) da mudança das 

relações entre os assentamentos dos Horizontes 2 e 3 no Agrupament Barro Branco, o 

último horizonte com sinais de circunscrição e desaparecimento abrupto do registro 

arqueológico no  ao 1000 AP; 2) da influência da solifluxão e dos aspectos ambientais 

na formação dos depósitos arqueológicos nos setores setentrional e meridional da 

Serra do Ouro Fino. 

 

Ao contrário do que poderia ser esperado de uma área de fronteira cultural e 

ambiental, onde os vestígios arqueológicos tendem a se misturar, apresentando 

configurações próprias como resultado de uma série de fenômenos de demarcação 

territorial e contato cultural (De Blasis & Robrahn-González 1998; Robrahn-

González 2002), o universo de sítios e a densidade de vestígios revelam uma área 

core de domínio milenar sem presença de outros grupos que não aqueles abordados 

nesta Dissertação durante o período estudado. Contribuímos para uma nova 

compreensão desses grupos e seu território, indicando para momentos diferentes de 

ocupação dos contrafortes ocidentais da Serra de Paranapiacaba e para situações 

territoriais distintas. Todas essas configurações devem ser aprofundadas em seu 

próprio horizonte, assim como os dados inseridos em discussões muito mais amplas. 

Julgamos, ainda, que haja elementos para aprofundar as inferências de Schmitz 

(1991) sobre coincidência entre as “Tradições” e os compartimentos fitogeográficos 

regionais holocênicos. De acordo com nossas observações, apresentadas nesta 

Dissertação, não há uma relação imediata entre a distribuição dos sítios arqueológicos 

e os domínios fito-geográficos na América do Sul, o que não correspondem à não-

influência dos mesmos sobre o padrão de assentamento dos grupos estudados. 
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A respeito dos caçadores-coletores no vale do Ribeira e primeiro Planalto Paranaense, 

datações radiocarbônicas vão de 4300 a 1060 BP (Parellada, 2005:43; De Blasis 

1996: 25), apontando para uma ocupação tardia do médio vale do Ribeira em relação 

ao alto vale por grupos oriundos do Primeiro Planalto Paranaense. Durante o 

Horizonte 3 é provável que caçadores-coletores denominados sob a Tradição Umbu 

tenham se interiorizado mais ainda nas porções recônditas da Serra de Paranapiacaba, 

menos atrativas para a agricultura e na periferia dos grandes vales e áreas marginais, 

situações que se assemelham às características do contraforte oriental da Serra de 

Paranapiacaba, no Ribeira (De Blasis 1996; De Blasis & Robrahn-González 1998).  

 

As indústrias analisadas revelam um comportamento tecnológico similar entre os 

Horizontes 2 e 3. Entre os sítios, detectamos 4 agrupamentos nucleares: Barro 

Branco, Leiteria, Boituva, Lagoa de Cima, além de abordarmos a periferia de outros 3 

agrupamentos: Barreiro, Ouro Fino e Intermontes. Além disso, detectamos duas 

prováveis áreas de caça e corredores de passagem: o estreito corredor serrano entre 

Limeira e Boituva e o igualmente estreito talvegue do Almas na altura da AP 

Cachoeira. O modelo gravitacional proposto por De Blasis (1988, 1996, 2000) aplica-

se no alto Paranapanema com sucesso. Há algumas distinções, contudo: 1) a distância 

entre os agrupamentos é menor, na ordem de 3 a 4 km. Há comunicações entre todos 

os agrupamentos, seja pela calha do Almas ou por passagens entre as morrarias ou 

por talvegues estreitos em faixas de contato geológico entre granitos, calcários e 

filitos.   

 

 

 



 446

Referências bibliográficas 
 
 
Ab' Saber; Aziz.  
2003 Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São                  

Paulo, Ateliê. 
 

Acosta; Alejandro & Loponte; Daniel & Ramos; Mariano (eds)  
2004 Analisis Lítico. Lujás, Universidad Nacional de Luján, Departamiento de    

Ciencias Sociales.    
 

Adams;WY & Adams; E.W. 
1991 Archaeological Typology and Practical Reality: a dialectical approach to 

artifact classification and sorting. Cambridge, CUP. 
 
Altenfelfer Silva, F. 
1967  Informes preliminares sobre a arqueologia de Rio Claro. PRONAPA 1 (1965-

1966). Belém, Publicações Avulsas 6:79-88, MPEG. 
1968  Arqueologia pré-histórica da região de Rio Claro. In: Pré-História Brasileira, p. 

157-166, IPH-USP. 
 
Altman; I. 
1975 The environment and social behavior. Monterey, Cal. Brooks/ Cole 

Publishing Co. 
 
Amenomori; Sandra Nami 
2005 Paisagem das ilhas, as ilhas da paisagem: a ocupação dos grupos pescadores-

coletores pré-históricos no litoral norte de São Paulo. São Paulo, MAE-USP. 
Tese de doutoramento. 

 
Andrefsky JR.; William. 
1998 Lithics: macroscopic aproaches to analysis. Cambridge, CUP. 
2001 Lithic debitage : context, form, meaning. Salt Lake city, University of Utah. 
2002 Lithics : macroscopic approaches to anlysis. Cambridge : Cambridge 

University Press. 
 
Araújo, Astolfo Gomes de Mello 
1991 As rochas silicosas como matéria-prima para o homem pré-histórico: 

variedades, definições e conceitos. São Paulo, Revista do MAE, 1, pp: 105-111. 
1995  Levantamento arqueológico da área Alto Taquari, Estado de São Paulo, com 

ênfase nos sítios líticos. Dissertação de Mestrado, FFLCH – Univ. de S. Paulo. 
1997  Arqueologia da região centro-leste do Estado de São Paulo. S. Paulo, Manuscrito 

entregue para a publicação. 
2001 Teoria e método em Arqueologia: um estudo de caso no Alto Paranapanema, 

Estado de São Paulo. Tese de Doutoramento apresentada à FFLCH-USP, 2 
volumes. 

 
Ascher; Robert 



 447

1968 Time’s Arrow and the Archaeology of a Contemporary Community. In:   
Chang; K. C. Settlement Archaeology. National Press Books, Palo Alto, 
pp:43-52. 

 
Aschero; Carlos A. & Hocsman, Salomón 
2004 Revisando cuestiones tipológicas en torno a la clasificación de artefactos  

bifaciales. In: Acosta; Alejandro & Loponte; Daniel & Ramos; Mariano 
(eds). Analisis Lítico. Lujás, Universidad Nacional de Luján, Departamiento 
de Ciencias Sociales, pp: 7-25. 

 

Ashmore; Wendy & Knapp; A. Bernard (eds.) 
1999 Archaeologies of landscape : contemporary perspectives. Malden, Mass. : 

Blackwell. 
 
Bahn; Paul (org.)  
1996 The Cambridge illustrated history of archaeology. Cambridge [England]; 

New York: Cambridge University Press 
 
Baker; Charles M. 
1975 Site Abandonment and the Archaeological Record: an empirical case for 

antecipated return. Arkansas Academy of Science Proceedings, 29: 10-11. 
 

Balée; W. 
1985 Ka’apor ritual hunting. Human ecology, v13, n.4, pp: 485-510. 
 
Barreto; Cristiana Nunes Galvão de Barros  
1988 Ocupação pré-colonial do vale do Ribeira de Iguape, SP: os sítios concheiros 

do médio curso. São Paulo, dissertação de mestrado, FFLCH-USP. 
 
Bahn; P. 
1999 Archaeology. Cambridge, CUP. 
 
Barth, O.M  et alii 
2004 Pollen Record and Paleoenvironment of a 4210 years B.P. old sediment in the 

Bay of Guanabara, Rio de Janeiro, Brazil. An. Acad. Cienc. 76 (3) 549-551. 
 

Behling, H.  
1993 Untersuchungen zur spätpleitozänen un holozänen Vegetations – und 

Klimageschichte der tropichen Küsten wälder und der Araukarienwälder in 
Santa Catarina (Südbrasilien). Cramer, Berlin, Dissertação de botanica, 206. 

1995a   A High Resolution Holocenes Pollen Record from Lago do Pires, SE Brasil:   
Vegetation, Climate and fire history. Journal of Paleolimnology, 14 (3): 253-
268. 

1995b Investigations into the Late Pleistocene and Holocene History of vegetation 
and climate in Santa Catarina (S. Brazil). Veget. Hist. Archeobot, 4(3): 127-
152. 

1997a Late Quaternary Vegetation, Climate and fire History from the Tropical 
Mountain Region of Morro de Itapeva, SE Brasil.Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeocology,129:407-422. 



 448

1998  Late Quaternary Vegetation and Climatic Changes in Brazil. Review of 
Palaeobotany and Palynology, 99:143-156. 

2002   South and Southeast Brazilian Grassland During Late Quaternary Times: a 
synthesis, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 177:19-27. 

 
Behling; H & Bauermann; SG & Neves; PC. 
2001 Holocene enviromental changes from the São Francisco de Apula region, 

southern Brazil.  J. South Am. Earth Scie, 14, 631-639. 
 
Behling; H & Hooghiemstra; H. 
2001 Neotropical savanna enviorements in space and time: late quartenary 

interhemispheric comparisions. In: Markgraf; V. (ed). Interhemispheric 
Climate Linkages. Academic press, 307-323. 

 
Behling; H & Lichte, M. 
1997 Evidence of Dry and Cold Climatic Conditions at Glacial Times in Tropical 

Southeastern Brazil. Quaternary Research, 48:348-358. 
 
Behling, H & Negrelle, R.R.B 
2001  Tropical Rain Forest and Climate Dynamics of The Atlantic Iowland, Southern 

Brazil, During The Late Quaternary. Quaternary Research, 56:383-389. 
 
Behling; H. & Lichte; M. & Miklós; A. W. 
1998 Evidence of a forest free landscape under dry and cold climatic conditions 

during the last glacial maximum in the Botucatu region (São Paulo State), 
Southeastern Brazil. In: Rabassa, J & Salemme, M. Quaternary of South 
America and Antarctic Peninsula. Rotterdam: A.A. Balkema, pp: 99-110. 

 
Behrmann, W.  
1927  Oberflachenformen in Den Deutchwarmen Tropen-Dussldorfer Geogr. Vortr 

Und Erorterungen, 3. Teil Morphologie Der Klimazonem. 
 
Bender; Cora  
2000 El desierto vive: el sudoeste según el imaginário de sus habitantes. In: Feest; 

Christia F. (ed). Culturas de los índios norteamericanos. Köln, Könemann. 
 
Bertoluci, Jaime A. 
1994 Anfíbios Anuros. In: Intervales/Fundação para a Conservação a Produção 

Florestal do Estado de São Paulo. São Paulo 
 
Bettinger, Robert L. 
1980   Explanatory/Predictive Models of Hunter-Gatherer Adaptation. IN:Schiffer 

M. (ed) – Advances in Archeological Method and Theory 3: 189-255. New 
York, Academic Press.  

1991 Hunter-gatherers: archaeological and evolutionary theory. New York : 
Plenum Press. 

 
Bigarella, João José &Mousinho; M.R. & Silva; J.X. 
1965 Considerações a respeito da evolução das vertentes. Boletim Paranaense de 
Geografia, 16/17: 85-116. 



 449

 
Bigarella, João José & Andrade; MC 
1965 Processes and environments of the brazilian quartenary. Curitiba, UFPR. 
 
Bigarella, João José & Passos, Everton 
2003    Superfícies de Erosão. IN: Da Cunha, Sandra Baptista; Guerra, Antonio José    

Teixeira. Geormorfologia do Brasil. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003. x 
 
Billmann; Bryan & Feinman; Gary (orgs)  
1999 Settlement pattern studies in the Americas: fifty years since Virú valley. 

Washington [D.C.]: Smithsonian Institution Press.  
 

Binford; Lewis 
1972 An archaeological perspective. New York : Seminar Press.  
1977 For theory building in archaeology: essays on faunal remains, aquatic 

resources, spatial analysis, and systemic modeling. (ed.). New York : 
Academic Press 

1978 Nunamiut ethnoarchaeology. New York : Academic Press. 
1979   Organization and Formation processes: Looking at curated technologies. 

Journal of Anthropological Research 35:255-273.  
1980 Willow smoke and Dog’s tails. In: Hodder; Ian and Preuzell; R. 

Contemporary Archaeology. Oxford; Cambridge, Mass. : Blackwell, 1999.  
2001 Constructing frames of reference: an analytical method for archaeological 

theory building using hunter-gatherer and environmental data sets. Berkeley: 
University of California Press. 

2002 In pursuit of the past: decoding the archaeological record.California, 
University of California. 

 
Bissa; Walter M. 
1998 Reconstituição dos paleoambientes de uma planície holocênica no curso 

inferior do rio Ribeira (muc. De Iguape, SP). São Paulo, MAE-USP. 
Dissertação de mestrado. 

 
Botelho, Rosangela Garrido Machado & Guerra, Antonio José Teixeira 
2003  Erosão dos Solos. IN: Da Cunha, Sandra Baptista; Guerra, Antonio José Teixeira. 

Geormorfologia do Brasil. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003.  
 
Bradley; R. 
2000 Archaeology of Natural Places. Cambridge, Routledge. 
 
Brézillon, M. 
1977 La Dénomination des Objects de Pierre Taillée – Matériaux pour un 

Vocabulaire des Pré-Historiens da Langue Française. IV suplément à “Gallia 
Prehistoire”. Paris, CNRS. 

 
Brown; AG 

1997 Alluvial geoarchaeology: floodplain achaeology and environmental 
change. Cambrige, CUP. 

 
Bordes, F. 



 450

1947  Ètude Comparative des Différentes Techniques de Taille du Silex et des 
Roches Dures. L’Anthropologie 51. 
 
 
Borrero; L. A  & Lanatta; J. L. 
1992 Análisis Espacial en la Arqueología  Patagónica. Buenos.Aires, Ediciones 

Ayllu. 
 

Bradley; Richard 
2000 The Archaeology of Natural Places. London, Routledge. 

 
Brochado, J. P. 
1984 An ecological model of the spread of pottery and agriculture into eastern 

South America. Urbana-Champaign, University of Illinois. (PhD thesis). 
 
Borrough; Peter A. & Mcdonell; R.A. 
2000 Principles of Geographical Information Systems: spatial information systems   

and geostatistics. Oxford, OUP. 
 

Bueno; L.R 
2005 Variabilidade tecnológica nos sítios líticos da região do Lajeado, médio rio 

Tocantins. São Paulo, MAE-USP. Tese de doutoramento. 
 
Butler; B.E 
1959 Periodic phenomena in landscapes as a basis for soil studies. Australia, 

CSRIO. 
 
Butzer; Karl W. 
1982 Archaeology as human ecology: method and theory for a contextual 

approach. Cambridge; New York : Cambridge University Press. 
1990    A Human Ecosystem Franework for Archaeology. IN: Moran, Emilio F. The 

Ecosystem Approach in Anthropology: From Conception to Practice. 
Michigan, UMP. 1990. 

 
Cailleux; A 
1959 Études sur l’érosion et la sedimentatin em Guyana. Mem. Explo. Carte Geol de 

la France. Paris, Dpto Guyane Françcaise, 49-73. 
 
Caldarelli, Solange B. 
1983 Lições da Pedra. Aspectos da ocupação pré-histórica no médio vale do rio Tietê. 

Tese de Doutoramento, FFLCH-USP. 
 
Caldarelli, Solange B. & Neves, Walter A.  
1981  Programa de pesquisas arqueológicas no vale do rio Pardo, Estado de São Paulo, 

Brasil: 1981. Revista de Pré-História 3:13-49, IPH-USP. 
1982  Programa de pesquisas arqueológicas no vale médio do rio Tietê, Estado de São 

Paulo, 1981/1982. Revista de Pré-História 4:19-81, IPH-USP 
 
Cameron; Catherine M. 



 451

1996 Abandonment and archaeological interpretation. In: Cameron; Catherine M. 
& Tomka; Steve (eds). Abandonment of settlements and regions: 
ethnoarchaeological and archaeological approaches. Cambridge : 
Cambridge University Press, pp: 3-7. 

 
Cameron; Catherine M. & Tomka; Steve (eds) 
1996 Abandonment of settlements and regions: ethnoarchaeological and 

archaeological approaches. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

Cárdenas; Darion & Politis; Gustavo 
2000 Territorio, movilidad, etnobotánica y manejo del bosque de los Nukak 

orientales: Amazonia colombiana. Santafé de Bogotá, Ediciones Uniandes. 
 
Chmyz, Igor 
1972  Pesquisas paleoetnográficas efetuadas no vale do rio Paranapanema, Paraná e São 

Paulo. Tese de Doutoramento, FFLCH-USP. 
1977 Pesquisas paleetnográficas efetuadas no vale do rio Paranapanema, Paraná-

São Paulo. Curitiba : Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências 
Humanas, Letras e Artes. 

1983 Sétimo relatório das pesquisas realizadas na área de Itaipu: 1981/83. Curitiba: 
[s.n.]. 

 
Chmyz, Igor (ed.) 
1966  Terminologia arqueológica brasileira para a cerâmica. Manuais de Arque-ologia 

1, Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas (CEPA), Curitiba, UFPR. 
1967a O sítio arqueológico PR-UV-1 (abrigo sob rocha Casa de Pedra).Arqueologia 3, 

Depto. De Antropologia da Universidades Federal do Paraná, Curitiba. 
1967b Dados parciais sobre a arqueologia do Vale do Paranapanema.PRONAPA 1, 

Resultados Preliminares do primeiro ano (1965/1966), PublicaçõesAvulsas 6, 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém. 

1968a Considerações sobre duas novas tradições ceramistas arqueológicas no Estado do 
Paraná. Pesquisas ( São Leopoldo) Antropologia 18, Instituto Anchietano de 
Pesquisas. 

1968b Subsídios para o estudo arqueológico do Vale do Rio Iguaçu.Revista do CEPA 
1:31-52, Curitiba. 

1969a Pesquisas arqueológicas no alto e médio Iguaçu. PRONAPA 3:103-132. 
Publicações Avulsas 13, Museu Paraense Emílio Goeldi,Belém. 

1969b  Novas manifestações da Tradição Itararé no Estado do Paraná. Anais do terceiro 
Simpósio de Arqueologia da Área do Prata. Pesquisas (Antropologia) 20, Inst. 
Anchietano de Pesquisas, São Leopoldo. 

1969c  Dados parciais sobre a arqueologia do Vale do Rio Ivaí.PRONAPA 2(resultados 
preliminares do segundo ano, 1966/1967).Publicações Avulsas 10:95-117, 
Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém. 

1971   Pesquisas arqueológicas n médio e baixo Rio Iguaçu, Paraná. PRONAPA 4 
(resultados preliminares do quarto ano 1968/1969).Publicações Avulsas 15:87-
114, M.P.E.G., Belém. 

1972  Pesquisas Paleoetnográficas efetuadas no Vale do Rio Paranapanema, Paraná e 
São Paulo.Tese (Doutoramento), FFLCH-USP. 



 452

1974   Dados Arqueológicos do baixo Paranapanema e do Rio Alto Rio Paranapanema e 
do Alto Rio Paraná.PRONAPA 5 (resultados preliminares do quinto ano, 
1969/70). Publicações Avulsas 26:67-09, M.P.E.G.,Belém. 

1976a  A Ocupação do Litoral dos Estado do Paraná e Santa Catarina por povos 
Ceramistas.Estudos Brasileiros 1:7-43, Centro de Estudos Brasileiros da 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 

1976b Projeto Arquelógico Itaipu primeiro relatório das pesquisas realizadas na área de 
Itaipu (1975-1976). Convênio Itaipu-SPHAN, Curitiba. 

1976c  Nota prévia sobre o sítio PR-PG-1: Abrigo-sob Rocha Cambitu.Estudos 
Brasileiros 2, Curitiba. 

1977   Projeto Arqueológico Itaipu – segundo relatório das pesquisas realizadas na área 
de Itaipu (1976-1977). Convênio Itaipu-SPHAN,Curitiba. 

1978   Projeto Arqueológico Itaipu – terceiro relatório das pesquisas realizadas na área 
de Itaipu (1977-1978).Convênio Itaipu-SPHAN,Curitiba. 

1980   Projeto arqueológico Itaipu – quinto relatório das pesquisas realizadas na área de 
Itaipu (1979/1980). Convênio Itaipu-SPHAN, Curitiba. 

1981   Relatório das pesquisas arqueológicas realizadas na área da Usina Hidrelétrica de 
Salto Santiago (1979-80). Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.,Curitiba. 

1982   Estado atual das pesquisas arqueológicas na margem esquerda do Rio Paraná 
(Projeto Arqueológico Itaipu). Estudos Brasileiros 8 (13): 5-39, Curitiba. 

 
 
Chmyz, Igor et alii 
1968  Notas sobre a arqueologia do vale do rio Itararé. Revista do CEPA 1:7-23, 

Curitiba, UFPR. 
 
Chmyz, Igor & Zulmara C. Sauner 
1971 Nota prévia sobre as pesquisas arqueológicas no vale do rio Piquiri. Dédalo 

13:7-36, MAE-USP. 
 

Chorley; Richard & Haggert; Peter  
1974 Modelos integrados em geografia. Rio de Janeiro : Livros Técnicos e 

Científicos 
 

Clarke, D. L. 
1977    Spatial Information in Archeology. IN: Clarke D. L. (ed.) – Spatial 
Archaeology. Academic Press, London.   
 
Clarke; David 
1968 Analytical archaeology. London: Methuen 

 
Clastres; Pierre 
2003 [1933] Arqueologia da Violência. São Paulo, Cossac & Naif. 

 

Collet, G. C 
1980 Notas Prévias sobre o Material Lítico de Itaoca, Apiaí, SP. Departamento de  

Arqueologia da S.B.E. (mimeo.). São Paulo. 
1982 Prospecção Sistemática Espeleo-Arqueológica no Estado de São Paulo,  

Revista Paulista de Arqueologia 2, Instituto Paulista de Arqueologia, 
Secretaria Estadual da Cultural. São Paulo. 



 453

 
Companhia Cimento Ribeirão Grande 
2003 Estudo de Impacto Ambiental da Mina de Calcário Limeira. São Paulo, 

edição própria. 5 volumes. 
  
Crabtree,D.E. 
1972 An Introduction to Flint Working. Occasional papers of the Idaho State 

University Museum 28. Pocatello. 
 

Crabtree, D.E. & Butler R. 
1964 Notes on Experiments  in Flintknapping, 1: Heath Treatmente of Silica 

Materiais.Tebiwa 7 (1) 1-6. 
 
Crepani, Edison; Medeiros, José Simão 
1997 Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento aplicados ao Estudo de 

Movimentos de Massa no Município de Caraguatatuba – SP. 
 
Cruz Junior, William Francisco 
2003   Estudo Paleoclimático e Paleoambiental a partir de Registros Geoquímicos 
  Quaternários em Espeleotemas das Regiões de Iporanga(SP) e Botuverá (SC).   
            Tese de Doutorado, USP/IG, São Paulo.2003. 
 
David; Nicholas & Kramer; Carol 
2001 Ethnoarchaeology in Action. Cambridge, CUP. 
 
De Blasis, Paulo A.D. 
1988  A ocupação pré-colonial do vale do Ribeira de Iguape, SP: os sítios líticos do 

médio curso. Dissertação de Mestrado, FFLCH-USP. 
1989  A indústria dos sítios líticos do médio vale do Ribeira de Iguape: um ensaio 

tipológico. Revista de Pré-História 7:89-111, IPH-USP. 
1990  Padrão de Assentamento dos sítios líticos do médio vale do Ribeira de Igua-pe, 

São Paulo. Anais da 5a. Reunião Científica da Sociedade de Arqueo-logia 
Brasileira (SAB). Revista do CEPA 17(20):87-99, Santa Cruz do Sul. 

1991  Reconhecimento arqueológico no alto vale do Ribeira de Iguape, SP. Re-latório 
para o EIA/RIMA da UHE Tijuco Alto para a Companhia Brasileira de Alumínio 
(CBA). 

1996  Bairro da Serra em três tempos: arqueologia, uso do espaço regional e 
continuidade cultural no médio vale do Ribeira. Tese de Doutoramento, FFLCH-
USP. 

1997    Diagnóstico do Patrimônio arqueológico situado no traçado do gasoduto Bo-
livia-Brasil no Estado de São Paulo. Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 
para a Petrobrás. S. Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia (não publicado). 

1998  Salvamento arqueológico no traçado do gasoduto Bolivia-Brasil (Gasbol) no 
Estado de São Paulo - Trecho Paulínia/rio Paraná. Relatório final à Petrobrás. 

1999  Indicadores da transição do arcaico para o formativo na região montanhosa do 
médio vale do Ribeira. M.C.Tenório (ed.) Pré-História Brasileira:273-284, 
EDUFRJ, Rio de Janeiro  

2000 Resgate arqueológico no traçado do Gasoduto Bolivia - Brasil (Gasbol) no 
Estado de São Paulo: trechos IX e X (de Paulínia à fronteira com o Paraná). 



 454

Relatório final. São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de 
São Paulo. 

2001 Da era das glaciações às origens da agricultura: uma revisão das mais antigas 
culturas do território brasileiro. In: De Blasis; P. & Robrahn-González; Érika 
M. 50 mil anos de História. Edusp/Museu de Arqueologia e Etnologia-
Universidade de São Paulo. 

 
De Blasis, Paulo A.D. & Erika M. Robrahn-González 
1997  Diagnóstico do patrimônio arqueológico impactado pela implantação de in-dústria 

de cimento de Ribeirão Grande, SP. Relatório de EIA/RIMA para a S.A. 
Indústrias Votorantim. 

1998 Investigações arqueológicas no Médio/Baixo Vale do Ribeira de Iguape, São 
Paulo. São Paulo, Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, n. 8, p. 57-
69. 

 

De Drapper; M 
1978 Couvertures limono-sableuses stone-line, induations ferruginouses et action 

des térmites sur le plateau de La Manika (Kolwezi, Shaba, Zaire. Géo-Eco 
Trop., 2, 265-278). 

 
De Ploey, Jr.  
1979   Landslides in Sierra do Mar, Brazil. Catena, 6:111-122. 
 
 
De Oliveira, P.E 
1992 A Palynological Record of Late Quaternary Vegetation and Climatic Change in 

Southeastern Brazil.Phd Dissertation, The Ohio State University. 
 
De Oliveira, P.E.; Garcia, M.J.; Siqueira e. & Saraiva, R. 
2002    The Glacial history of the Araucaria/Poducarpus of the southeastern Brazil.The 

Watson Armour III Springs Symposium. Brazilian Ecosystems:History, 
Management and preservation.The field Museum of Natural 
History.Chicago,Illinois. 

 
De Vivo, M. 
1998  Mamíferos da Fazenda Intervales. Ribeirão Preto:F.F.CL de Ribeirão Preto – USP 

(no relatório Interno). 1993.IN: Parque Estadual Intervales – Plano de Gestão 
Ambiental – fase 1, 

 
De Vivo,M. et alii 
1998  Levantamento das Espécies de Mamíferos da Fazenda Intervales, Serra de 

Paranapiacaba.São Paulo 101 p. (Relatório Final) Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto. USP 1992. IN: Parque Estadual Intervales – 
Plano de Gestão Ambiental – fase 1. 

De Vivo, M.; Gregorin, R. 
1994   Mamíferos In: Intervales/Fundação para a Conservação a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo. São Paulo 
 
 Deal; Michael 



 455

1985 Household Pottery Disposal in the Maya Highlands: an ethnoarchaeological 
interpretation. Journal of Anthropological Archaeology 4:242-91. 

 
Decauze; Dena 
2000 Envioremantal Archaeology. Cambridge, CUP. 
 
Desjardins, T.; Carneiro-Filho, A.; Mariotti A.; Chauvel, A.; & Girardin, C. 
1996 Changes of the Forest-Savanna Boundary in Brazilian Amazonia During the 

Holocene revealed by stable isotope ratios of soil organic Carbon.Oecologia, 
108:749-756 

 
Dias; Adriana Schmidt 
2003 Sistemas de assentamento e estilo tecnológico: uma proposta interpretativa 

para a ocupação pré-colonial do Alto Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do 
Sul. São Paulo, tese de doutorado, MAE-USP. 

 
Dias; Adriana & Silva; F. 
2001 Sistema tecnológico e estilo: as implicações desta interrelação no estudo das 

indústrias líticas do sul do Brasil. Revista do Museu de Arqueologia e 
Etnologia – USP, n. 11, pp:95-108. 

 
Dillehay; Thomas D. 
2001 [2000] The Settlements of the Americas. New York, basic books. 
2004 [2003] Monte Verde: un asentamiento humano del pleistoceno tardío en el 

sur de Chile. Santiago, LOM Ediciones. 
2006 Apresentação sobre as relações simbólicas entre Mapuches e Kuels no 

vale de Purén-Lumaco, Chile. UIISP, Lisboa. 
 
Domingues, A.J.P  et Alii 
1971   Serra das Araras. Os movimentos do Solo e Aspectos da Flora. Rev. Bras. De 
geografia, 33 (3)3-51. 
 
Douglas, I 
1969   The Efficiency of Humid Tropical Denudation Systems. Trasn. And Pap. Of 

The Inst. Of  British Geogr, 46:1016. 
 
Dunell, Robert C. 
1992 The Notion Site. In: Rossignol, Jacqueline; Wandsnider, Luann. Space, Time, 

and Archaeological Landscapes. Nova York, Plennum Press,1992.  
 

Drennam, Robert D. 
1996 Statistics for Archaeologists: A Commonsense Approach. Nova York, 

Plennum Press, 1992. 
 
Embrapa 
1999 Classificação de solos. Cdrom. 
 
Erhart, H. 
1955   Biostasie et Rhesistaise:Equisse d’une Thérie Sur Lê Role de Lapedogen’se 

em Tant que Phénomene géologique.C.R.Acad.SCI.,241:1218-1220. 



 456

 
Fagundes; Marcelo 
2004 Sítio Rezende: das cadeias operatórias ao estilo tecnológico - um estudo da 

dinâmica cultural no médio vale do Paranaíba, Centralina, Minas Gerais. São 
Paulo, dissertação de mestrado, MAE-USP, 2 volumes. 

 
Finsten; Laura & Kowalwski, Stephen A. 
1999 Spatial scales and process: in anda round the valley of Oaxaca. In: Billman; 

Brian R. & Feinman; Gary (eds). Settlement Pattern Studies in the Americas: 
fifty years since Virú. Washington, Smithsonian Institution Press, pp:22-35. 

 
Froehlich, Claudio 
1994    Insetos aquáticos. In: Intervales/Fundação para a Conservação a Produção 

Florestal do Estado de São Paulo. São Paulo 
 
Furlan; Suely A. 
2005 Técnicas de biogeografia. In: Venturi, Luis A. B. (org). Praticando 

geografia: técnicas de campo e laboratório. São Paulo : Oficina de Textos, 
pp: 99-130. 

 
Gadamer; Hans 
2003 Vérdade e Método.. São Paulo, Vozes. Volumes 1 e 2. 
 
Gamble; Clive  
2001 Archaeology: the basics. London, Routledge. 

 
Garcia, M.J. et alii 
2004 A Holocene Vegetation and Climatic Record From The Atlantic Rainforest 

Belt of Coastal State of  São Paulo, SE Brazil. Rewien of Palaeobotany & 
Palynology. 131: 181-199. 

 
Graham; Martha 
1996 Settlement organization and residential variability among the Rarámuri. In: 

Cameron; Catherine M. & Tomka; Steve (eds). Abandonment of settlements 
and regions: ethnoarchaeological and archaeological approaches. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 
Gouveia, S.E.M.; Pessenda, L.C.R.; Aravena, R.; Boulet, R.; Scheel-Ybert, 
R.;Bendassoli, J.A.; Ribeiro, A.S. & Freitas, H.A. 
2002    Carbon isotopes in Charcoal and Soils in Studies of Paleovegetation and 

Climate Changes During the Late Pleistocene and the Holocene in the 
Southeast and Center-West Regions of Brazil. Global and Planetary 
Change, 33:95-106. 

Haffer; J. 
1969 Speciation in Amazonian Forest Birds. Science 165: 131-137.] 
1978  

 
Hastorf, Cristine A. 



 457

1990   The ecosystem Model and Long-Term Prehistoric Change: An Example from 
the Andes. IN: Moran, Emilio F. The Ecosystem Approach in Anthropology: 
From Conception to Practice. Michigan, UMP. 1990. 

 
Hodder; Ian & Orton; Clive 
1976 Spatial analysis in archaeology. Cambridge; New York: Cambridge 

University Press. 
2002 Archaeological theory today. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press: 

Blackwell Publishers. 
 
Horton, R.E  
1933  The Role of Infiltration in the Hydrologic Cycle. Transactions of American 

Geophysical Union. 14:446-460. 
 
Hueck; Kurt. 
1972 [1966] As Florestas da América do Sul: ecologia, composição e importância 

econômica. São Paulo, Polígono – UnB. 
 
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) 
1981  Mapa Geológico do Estado de São Paulo 1:500.000. IPT, Divisão de Minas e 

Geologia Aplicada, S. Paulo. 
 
Jochim, Michael 
1976  Hunter-Gatherer Subsistence  and Settlement: a Predictive Model.Academic     

Press, New York.. 
1981  Strategies for Survival. Cultural Behavior in an Ecological Context. Academic 

Press,New York  
1990  The Ecosystem Conception Archaeology. IN: Moran, Emilio F. The Ecosystem 

Approach in Anthropology: From Conception to Practice. Michigan, UMP. 
1990. 

 
Karmann, I. 
1994  Evolução e Dinâmica Atual do Sistema Cárstico do Alto Vale do Rio Ribeira 

do Iguape, Sudeste do Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo. 

 
Kent; Susan 
1996 Models of abandonment and material culture frequencies. In: Cameron; C. M 

& Tomka; Steve A. (eds). Abandonment of settlements and regions: 
ethnoarcheological approaches. Cambridge, CUP, pp: 54-73. 

 
Kern, Arno Alvarez 
1982  Le préceramique du Plateau Sud-Brésilien. Publicações Avulsas 1, Porto Alegre, 

UFRS. 
 
Kern; Arno et alli 
1991 Arqueologia pré-histórica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS : Mercado 

Aberto. 
 

Kipnis; Renato 



 458

2002 Foraging societies of Eastern Central Brazil: an evolutionary ecological 
study of subsistence strategies during the Terminal Pleistocene and Early / 
Middle Holocene. The University of Michigan, tese de doutorado. 

 
Krone, Ricardo 
1914  Informações ethnographicas do vale do rio Ribeira de Iguape. In Exploração do 

rio Ribeira de Iguape, Comissão Geographica e Geológica, São Paulo. 
 
Laming-Emperaire, Annette. 
1968 La arqueología prehistórica. Barcelona : Martínez Roca. 
1967   Guia para o Estudo das industrias Líticas da América do Sul. Manuais de 
Arqueología 2, CEPA, Curitiba. 
 
Ledru, M. P.  
1993 Late Quartenary Environmental and Climatic Changes in Central 

Brazil.Quaternary Research, 39:90-98. 
 
Ledru, M. P. & Mourguiart, P. 
2001 Late Glacial Vegetation Records in The Americas and Climatic Implications. IN: 

Markgraff, V. (Ed.). Inter-Hemispheric Linkages in the Americas. Academic 
Press. Pp. 371-390 

 
Ledru, M.P.; Braga, P.I.S.; Soubiés, F. Fourniér, M.; Martín. L.; Suguio, K & Turcq, B. 
1996 The Last 50,000 years in the Neotropics (Southern Brazil): Evoltion of 

Vegetation and Climate. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 
123:239-257. 

 
Ledru, M. P.; Bertaux, J.; Sifeddine, a. & Suguio, K. 
1998 Absence of Last Glacial Maximum Records in Lowland Tropical 
Forests.Quaternary Research, 49:233-237. 
 
Ledru, M.P.; Mourguiart, P.; Ceccantini, G.; Turcq, B. & Sifeddine, A. 
2002 Tropical Climates in the Game of Two Hemispheres Revealed by Abrupt 

Climatic Change Geology, 30(3): 275-278. 
 
Ledru, M.P.; Labouriau, M.L.S.; Lorscheitter, M.L. 
1998   Vegetation Dynamisc in Southern and Central Brazil During the last 10,000 year 

B.P. Rewien of Palaeobotany and Palunology, 99 (2): 131-142 
 
Lepsch; Igor.  
2002 Formação e conservação dos solos. São Paulo, Oficina de textos. 

 
Levi-Strauss; Claude 
2004 O cru e o cozido. Mitológicas, volume 1. São Paulo, Cossac e Naif. 
 
Lewis, L.A. 
1974   Slow Movement  of Earth Under Tropical Rain Forest Conditions.Geology,2 

(1):9-10. 
 
Lima, André Penin Santos de. 



 459

2005 Análise dos processos formativos do sítio Capelinha : estabelecimento de um 
contexto microrregional. São Paulo, Dissertação de mestrado, MAE-USP. 

 
Machado; J.S 
2005 Montículos artificiais na Amazonia Central: um estudo de caso do sítio 
Hatahara. São Paulo, MAE-USP, Dissertação de mestrado. 
 
Malmberg; Torsten. 
1979 Human territoriality: survey of behavioural territories in man with 

preliminary analysis and discussion of meaning. The Hague; New York: 
Mouton 

 
Mantovani; Waldir 
1988 Análise florística e fitossociológica do estrato herbaceo-subarbustivo do 

cerrado na reserva biológica de Moji-guaçu e em Itirapina, SP. Campinas, 
tese de doutorado. 

 
Maranca, Silvia 
1969   Dados preliminares sobre a arqueologia do Estado de São Paulo. PRO-NAPA 3 

(1967/68), Publicações Avulsas 13:133-142, Belém, MPEG. 
1974   Relatório das atividades do 4o. e 5o. anos do PRONAPA no Estado de São 

Paulo. PRONAPA 5, Publicações Avulsas 26:117-126, Belém, MPEG. 
1994   Projeto oeste paulista de arqueologia do baixo e médio vale do rio Tietê: síntese 

dos trabalhos realizados. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 4:223-
226, S. Paulo, MAE-USP. 

 
Markgraf; V. (ed).  
2001 Interhemispheric Climate Linkages. Academic press 
 
Martins, Gilson Rodolfo & Emilia Mariko Kashimoto 
1999  Resgate arqueológico na área do Gasoduto Bolivia-Brasil em Mato Grosso do 

Sul. Campo Grande, Ed. UFMS. 
 
Mentz Ribeiro, Pedro A.  

1972   Sítio RS-C-14, Bom Jardim  Velho (Abrigo sob Rocha) – Nota Prévia.Iheringia 
2, Porto Alegre. 

1976 Indústrias líticas do sul do Brasil: tentativa de esquematização. Porto Alegre: 
PUCRGS. In: Veritas Porto Alegre, v. 24, n. 96, p. 471-490. 

1993 Arqueologia e botânica. In: Caderno de Pesquisa ser. Botânica. Santa Cruz 
do Sul, v.5, n.1, p.37-56. 

 
Milder, S.E.E 
1999 Caçadores Coletores: A Problemática Arqueológica e Ambiental sobre os 

Primeiros Povoadores do Rio Grande do Sul. Revista do Cepa, v. 23, n 30, Santa  
Cruz, 1999. 

 
Miller, Eurico Th. 
1969 Resultados preliminares das escavações no sítio pré-cerâmico RS-LN-1: Cerrito 

Dalpiaz (Abrigo sob Rocha).Iheringia 1:43-112, Porto Alegre.  



 460

1974  Resultados Preliminares das Pesquisas Paleoindígenas no Rio  Grande do 
Sul.Actes 41 Congrés International dês Américanistes 3:483-491.  

1976 Resultados Preliminares das Pesquisas Paleoindígenas no Rio Grande do 
Sul.Actes 41 Congrés International des Américanistes 3:483-491.  

 
Miller Jr., Tom Oliver 
1968 Duas Fases Paleoindígenas da Bacia de Rio Claro. Tese (Doutoramento), 

Faculdade de Filosofia , Ciências e Letras de Rio Claro.  

1969 Sugestões para uma tipologia lítica para o interior do sul do Brasil. Rio Claro: 
Ffcl. 

1970    Considerações sobre a pesquisa Arqueológica.Cadernos Rio Clarenses 2, Rio 
Claro. (Paulé) 

1972 Arqueologia da região central do Estado de São Paulo. Dédalo 16:13-118, 
MAE-USP. 

1975 Tecnologia Lítica Arqueológica. In: Anais do Museu de Antropologia da 
UFSC. Florianópolis, ano VII, n.8, pp:7-124. 

1978   Tecnologia Cerâmica dos Caingang Paulistas. Arquivos do Museu Paraense 
(Etnologia) 2, Curitiba.  

 
Morais, José Luiz de 
1979 - A ocupação do espaço em função das formas de relevo e o aproveitamento das 

reservas petrográficas por populações pré-históricas do Paranapanema, São 
Paulo. Coleção Museu Paulista, Série Arqueologia vol.6, São Paulo 

1982  Os artefatos em silex de Santa Barbara d’Oeste, SP. Revista do Museu Paulista 
28:101-114, MPUSP. 

1983 A utilização dos afloramentos litológicos pelo homem pré-histórico 
brasileiro: análise do tratamento da matéria-prima. São Paulo, Coleção 
Museu Paulista-USP, Arqueologia, volume 7. 

1990  Arqueologia de Salvamento no Estado de São Paulo. Dédalo 28:195-205, MAE-
USP. 

1995  Salvamento arqueológico na área de influência da PCH Moji-Guaçu. Revista do 
Museu de Arqueologia e Etnologia 5:77-98, S. Paulo, MAE-USP. 

1996 Inventário do patrimônio arqueológico do município Ribeirão Grande. Re-
latório do Projeto Paranapanema, S. Paulo, MAE-USP (ms.). 

1999 Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema. São Paulo, 
MAE-USP, tese de livre-docência. 

2000  Arqueologia da Região Sudeste. Revista USP n. 44 : 194-217, EDUSP, São Paulo 
2000a Fronteiras ambientais no território paulista. Rio de Janeiro: Sociedade de 

Arqueologia Brasileira. Resumo de comunicação. 
 
Moran, Emilio F. 
1990   Ecosystem Ecology in Biology and Anthroplogy: A Critical Assessment. IN: 

Moran, Emilio F. The Ecosystem Approach in Anthropology: From 
Conception to Practice. Michigan, UMP. 1990. 

 
Moyersons; J 
1989 La nature de l’ ersoion des vertents au Rwanda, Teruven. Annales Sciences 

Économiques, 19: 389. 
 



 461

Murria; Priscilla 
1980 Discard location: the ethnographic data. American Antiquity 45: 490-502. 
 
Neves; Eduardo 
1998 Paths in dark waters: archaeology as indigenous history in the upper rio negro 

basis, northwest Amazon. Indiana, UI, Tese de doutoramento. 
 
Odum, E.P. 
1998 [1969]   Ecologia. São Paulo:Guanabara.1986. IN: Parque Estadual Intervales – 

Plano de Gestão Ambiental – fase 1. 
. 
Odell; George H. (ed.) 
1996 Stone tools theoretical insights into human prehistory. New York : Plenum 

Press. 
 
Pallestrini, Luciana 
1968/69  O sítio arqueológico Jango Luis. Revista do Museu Paulista 18:25-56. S. 

Paulo, MP-USP. 
1969 Sitio arqueológico de Fonseca. São Paulo: Fapesp. 
1972/73 Supra-estruturas e Infra-estruturas Arqueológicas no Contexto Ecológico 

Brasileiro.Revista do Museu Paulista 20:7-32, São Paulo 
1974 O sítio arqueológico Alves. Revista do Museu Paulista 21:47-96. S. Paulo, MP-

USP. 
1974 Interpretação das estruturas arqueológicas em sítios do Estado de São 

Paulo. São Paulo: Edição do Fundo de Pesquisas do Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo. 

1975  Interpretação das estruturas arqueológicas em sítios do Estado de São Paulo. 
Coleção Museu Paulista (série Arqueologia) 1, S. Paulo, MP-USP. 

1981/82  Cerâmica há 1.500 anos, Moji-Guaçu, SP. Revista do Museu Paulista 28:115-
129. S. Paulo, MP-USP. 

 
Parellada; C. I 
2003 Qualificação de doutoramento. São Paulo, MAE-USP. 
2005 Estudo arqueológico no alto vale do Ribeira: área do Gasoduto Bolívia-Brasil, 

trecho X, Paraná. São Paulo, Tese de doutorado, MAe-USP. 
 
Parizzi; M.G; Salgado-Laboriau; M.L; Kohler; H.C. 
1998 Genesis and enviromental history of Lagoa Santa, southeastern Brazil.. 

Holocene, 8, 311-321. 
 
Parque Estadual Intervales [PGA-PEI] 
1998 Plano de Gestão Ambiental – fase 1. São Paulo.. 
 
 
Perlès; Catherine 
1992 Lithic strategies. (referência completa será acrescida no texto de dissertação). 
 
Pires, F.A. 
1998   Analise Paleoambiental e Estratigrafica de Seqüências Metassedimentares (grupo 

Açungui), na região de Iporanga e Apiai – São Paulo. Dissertação de Mestrado. 



 462

São Paulo: IG/USP, 151 p. 1990a. IN: Parque Estadual Intervales – Plano de 
Gestão Ambiental – fase 1. 

1998  Uma nova concepção para os ambientes do Grupo Açungui, na região de 
Iporanga e Apiaí, sul de São Paulo. In: do Congresso Brasileiro de Geologia, 2, 
1990.Anais..., Belém:SBG, p. 606-616 1990b. IN: Parque Estadual Intervales – 
Plano de Gestão Ambiental – fase 1. 

1998    Faciologia e análise  Paleoambiental e da seqüência Deposional Furnas-Lageado 
(Gr. Açungui ) de idade Proterozoica. Ver. Bras. Geoc. V. 21 p.355-362.1992. 
IN: Parque Estadual Intervales – Plano de Gestão Ambiental – fase 1. 

 
Pires, Fernando Roberto Mendes 
2003  Arcabouço Geológico.IN: Da Cunha, Sandra Baptista; Guerra, Antonio José 

Teixeira. Geormorfologia do Brasil. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003.  
 
Politis; Gustavo 
1996 Nukak. Colômbia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
 
Prous, André 
1979  Premiére information sur les maisons souterraines de l’État de São Paulo. Revista 

de Pré-História 1:127-145, São Paulo, IPH-USP. 
1992 – Arqueologia Brasileira. Editora da UnB, Brasília 
 
Ramenofsky, Ann F. & Steffen, Anastasia 
2005  Unit Issues in Archaeology: Measuring,Time, Space, and Material.The 

University of  Utah Press. Salt Lake City. 
 
Ramos; Mariano & Merezon; Jorge 
2004 Ensamblajes, tecnología lítica y análisis espacial Del Primer Componente de 

Túnel I. In: Acosta; Alejandro & Loponte; Daniel & Ramos; Mariano (eds). 
Analisis Lítico. Lujás, Universidad Nacional de Luján, Departamiento de 
Ciencias Sociales, pp: 145-191. 

 

Rappaport, Roy A. 

1968 Pig for the Ancestors. Yale, YUP. 
1990 Ecosystems, Populations and People. IN: Moran, Emilio F. The Ecosystem 

Approach in Anthropology: From Conception to Practice. Michigan, UMP. 
1990. 

 
Rathje; William L. & Schiffer; M. 
1982 Archaeology. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 

 
Renfrew; Collins 
1971 Carbon 14 and the Prehistory of Europe. Scientific American, vol. 225 n4, 63-72. 
 
Robrahn-González, Erika Marion 
1989  A ocupação pré-colonial do vale do Ribeira de Iguape, SP: os grupos ceramistas 

do médio curso. Dissertação de Mestrado, FFLCH-USP. 



 463

1992 - Arqueologia regional no vale do Paranapanema, São Paulo: o estudo da 
ocupação de grupos ceramistas. Ciência e Museus n.4:149-150, CNPq/Museu 
Emilio Goeldi, Belém 

1993  Diagnóstico arqueológico da área de influência da UHE Batatal. Relatório de 
EIA/RIMA para a Centrais Elétricas de São Paulo (CESP). 

1995   Problemática arqueológica da ocupação de grupos ceramistas no vale do 
Paranapanema. Revista de Antropologia, UNESP (no prelo). 

1996 Ocupação cerâmica pré-colonial no Brasil Central: origens e desenvolvimento. 
São Paulo, MAE-USP, tese de doutorado 

1997   São Paulo, terra de fronteiras: a ocupação de grupos ceramistas pré-coloniais 
(não publicado). 

1997  São Paulo, terra de fronteiras: a ocupação de grupos ceramistas pré-coloniais. 
Anais da IX Reunião Científica da SAB, Rio de Janeiro 

1998   Regional pottery making groups in Southern Brazil. Antiquity 72 (277): 616-624, 
sept, Londres 

1999   Diversidade cultural entre os grupos ceramistas do sul-sudeste brasileiro: o caso 
do vale do Ribeira de Iguape. M.C.Tenório (ed.) Pré-História Brasileira:293-
306, EDUFRJ, Rio de Janeiro 

2001 A expansão Tupi, em busca da terra sem mal. In: Universidade de São Paulo. 
Museu de Arqueologia e Etnologia. Brasil 50 mil anos: uma viagem ao 
passado pré-colonial [São Paulo]: Edusp: MAE, USP, pp: 27-34. 

2002 Diagnóstico Arqueológico de Ampliação da Mina Limeira. Ribeirão Grande, SP. 
São Paulo, Documento Antropologia e Arqueologia 

2004 Diagnóstico Arqueológico Mina SP-01, Ribeirao Grande, SP. Cotia, 
Documento Antropologia e Arqueología. 

2005 Relatório final do Programa de Resgate Arqueológico Mina Limeira. São Paulo, 
Documento Antropologia e Arqueologia. 

2006 Arqueologia e sociedade no município de Ribeirao Grande, sul de São Paulo: 
ações em arqueologia pública ligadas ao projeto de ampliação da mina calcária 
Limeira. Revista de Arqueologia Pública, Unicamp, volume 1, 63-120. 

 
Rodrigues-Filho; S; Behling; H; Irion; G Müller; G. 
2002 Evedence for late formation as a response to na inferred Holocene climatic 

transition in Brazil. Quartenary Research, 57, 131-137. 
 
Rougerie, G. 
1960     Le Faconnement des Modelés em Côte d”Ivoire Forestière.mem. Ist. Fr. Afr. 

Noire,58. Dakar. 
 
Roche, H. & Tixier J. 
1984    Tecnologia Lítica: a questão dos acidentes de lascamento.Revista de Pré-história 

6:256. Instituto de Pré-História,USP. 
 
Ross; JLS (org) 
2001 Geografia do Brasil. São Paulo, Edusp. 
 
Ross, J.L.S.; Moroz I.C. 
1997 Mapa Geomorfologico do Estado de São Paulo. Revista de Departamento de 

Geografia da FFlch-USP, v.10, p. 41-56. 1996. IN: Parque Estadual Intervales – 
Plano de Gestão Ambiental – fase 1. 



 464

2001 (org.) Geografia do Brasi. São Paulo, Edusp. 
 

Rossignol, Jacqueline; Wandsnider, Luann. 
1992  Rossignol, Jacqueline;Wandsnider, Luann. Space, Time, and Archaeological 

Landscapes. Nova York, Plennum Press,1992 
 

Sackett; J. R. 
1986 Style, function and assemblage variability: a reply to Binford. American 

Antiquity, 51 (3): 628-634. 
 

Sahlins; Marshall David. 
1958 Social stratification in Polynesia. Seattle: University of Washington Press. 
1959 The social life of the monkeys, apes and primitive man. In: Spuhler; J. N. 

The evolution of man’s capacity for culture. Detroit, Ed. Wayne State 
University Press, pp:54-73. 

 
Sakai, Kiju. 
1981 Notas Arqueológicas do Estado de São Paulo. Instituto Paulista de Arqueologia, 

São Paulo.  
 
Sapper, K.  
1914   Uber Abtragugsvorgange in Den Regenfeuchten Tropen Und Ihre Morpholischen 

Wirkungen. Geogr. Zeitschur. 
1934    Goemorphologie Der fentchen Tropne. Leipzig. 
 
Sazima. I 
1998   Reptéis.In: Parque Estadual Intervales – Plano de Gestão Ambiental – fase 1. 
2001  Peixes de Riachos. In: Intervales/Fundação para a Conservação a Produção     

Florestal do Estado de São Paulo. São Paulo 
 
Sazima,I.; Buck, S.; Sabino, J. 
1998 Peixes de Riachos. IN: Intervales (Título Provisório).São Paulo, Fundação 

Intervales.1997. (no prelo). In: Parque Estadual Intervales – Plano de Gestão 
Ambiental – fase 1. 

 
Scheel-Ybert, R.; Gouveia, S.E.M.; Pessenda, L.C.R.; Aravena, R.; Coutinho, L.M. & 
Boulet, R. 
2003   Holocene Palaeonvironmental Evoltion in the São Paulo State (Brazil), Based on 

Anthracology and Soil δ13 Canalysis. The Holocene, 13(1) 73-81. 
 
Schiffer; Michael 
1972 Archaeological Context and Systemic Context. American Antiquity 37: 156-

65. 
1976 Behavioral Archaeology. Academic Press, New York. 
1985 Is there a “Pompeii Premise” in Archaeology? Journal of Anthropological 

Research 41: 18-41. 
1987 Formation Processes of the Archaeological Record. Albuquerque, University 

of New Mexico. 
 
Schiffer, Michael B. & G. J. Gummermann (orgs.) 



 465

1977 Conservation Archaeology. A Guide for cultural resource management 
studies.New York, Academic Press. 

 
Schiffer, M.B., A.P. Sullivan & T.C. Klinger 
1979    The design of archaeological surveys. World Archaeology 10:1-28. 
 
Schlanger; Sarah H. 
1992 Recongnizing Persistent Places in Anasazi Sttlement Systems. In: Rossignol; 

J. & Wandsnider; LuAnn. Space, Time and Archeological 
Landscapes.Plenum Press, New York and Lodon. 

 
Schmitz, Pedro Ignacio 
1968  Grandes Complexos de Cerâmica Indígena no Sul do Brasil.Anais do segundo 

Simpósio de Arqueologia da àrea do Prata.Pesquisas (Antropologia) 18. 
1978   Indústrias Líticas en el Sur de Brasil.Estudos Leopoldenses 14 (47) :103-129, 

São Leopoldo. ] 
1981    A Arqueologia do Nordeste Argentino e do Sul do Brasil na Visão do Dr. 

Osvaldo F.A. Menghin e dos Arqueólogos posteriores.Pesquisas (Antropologia) 
32, Ins. Anch. de Pesq., São Leopoldo.  

1981 Indústrias líticas en el sur de Brasil. Pesquisas, Antropologia, 32: 107-130. 
1984a Caçadores e Coletores Antigos no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do 

Brasil.Caçadores e Coletores da Pré-História do Brasil, Instituto Anchietano de 
Pesquisas, São Leopoldo.  

1984b Caçadores e Coletores do Sul. Caçadores e Coletores da Pré-História do Brasil. 
Instituto Anchietano de Pesquisas, São Leopoldo.  

1987 Prehistoric hunters and gatherers of Brazil. Journal of World Prehistory, 1 
(1): 53-126.  

1988  As tradições ceramistas do planalto sul-brasileiro. Documentos 2:75-130, São 
Leopoldo, IAP. 

1991  Áreas arqueológicas do litoral e do planalto do Brasil. Revista do Museu de 
Arqueologia e Etnologia 1:3-20, S. Paulo, MAE-USP. 

1991   Migrantes da Amazônia. A tradição Tupi-guarani. Arqueologia do Rio Grande 
do Sul, Brasil. Documentos 5: 31-66, São Leopoldo 

1999 A Questão do Paleoíndio. In: Tenório, Maria Cristina (org). Pré-história da 
Terra Brasilis. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, pp: 55-59. 

 
Simões; Luciana Lopes & LINO; Clayton Ferreira (orgs.) 

2002 Sustentável Mata Atlântica: a exploração de seus recursos    
 florestais.São Paulo, SENAC. 

 
Soja; E. J. 
1971 The political organization of the space. Commission on College Geography. 

Resource Paper 8. Washington: Association of American Geographers, pp:1-
54. 

 
Stevenson; Marc G. 
1982 Toward an understanding of site abandonment behavior: evidence from  

historic mining camps in the southwest Yukon. Journal of Anthropological 
Archaeology 1: 237-65. 

 



 466

Suguio; Kenitiro 
2000 Geologia do Quartenário e Mudanças Ambientais. São Paulo, Paulo 

Comunicação e Arte Gráfica. 
 
Takahashi, A.T. et al. 
1998  Projeto Guapiara: São Paulo ( Contrato CPRM/PRO-MINÉRIO. Relatório 

Final).1984. IN: Parque Estadual Intervales – Plano de Gestão Ambiental – fase 
1. 

 
Teixeira; Wilson et alli.                                                                 
2003 Decifrando a Terra. São Paulo, Oficina de Textos. 
 

Tixier; J. & Inizan; M. L & Roche; H. 
1980 Préhistoire de la Pierre taillée I: terminologie et technologie. Antibes, Centre 

de Recherches et d’ études préhistoriques.Valbone. 
 

Themag Engenharia 
1998   Levantamentos e analise do quadro ambiental da APA da Serra do Mar – Mapa 

geomorfológico. Anexo IV (relatório Interno).1990. IN: Parque Estadual 
Intervales – Plano de Gestão Ambiental – fase 1. 

 
Thomas, Michael F. 
1994 Geomorphology in the Tropics: A Study of Weathering and denudation in 

Low Latitudes. New York, John Wiley & Sons. 
 
Trajano, Eleonora; Gnaspini 
1994   Cavernas. In: Intervales/Fundação para a Conservação a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo. São Paulo 
 
Tomka; Steve A. 
1996 Site abandonment behavior among transhumant agro-pastoralists: the effects 

of delayed curation on assemblage composition. In: Cameron; Catherine M. 
& Tomka; Steve (eds). Abandonment of settlements and regions: 
ethnoarchaeological and archaeological approaches. Cambridge : 
Cambridge University Press, pp: 11-24. 

 
Ucko; Peter et alli 
1972 Man, settlement and urbanism : proceedings of a meeting of the Research 

Seminar in Archaeology and Related Subjects. London: Duckworth. 
 
Vallejo; LR 
1982 A influencia do litter na distribuição das águas pluviais. Rio de Janeiro, 

UFRJ, Tese de Doutoramento. 
 
Vialou; Agueda 
1980 Tecno-tipologia das indústrias líticas do Sítio Almeida em seu quadro 

natural, arqueo-etnológico e regional. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Museu Paulista, Instituto de Pré-história. 

 
Vielliard, Jacques M.E.; Silva, Wesley R. 



 467

1994  Avifauna. In: Intervales/Fundação para a Conservação a Produção Florestal do 
Estado de São Paulo. São Paulo 

 
Vierra, R.K. 
1982 Typology, Classification and Theory Building. IN:Whallon R. & Brown J.A.-

Essays on archaeology Typology, pp. 162-174.Evanston, Illinois, 
Northwestern University.  

  
Vilhena de Moraes, Águeda 
1975  A matéria prima da indústria lítica do sítio Almeida, município de Tejupá, S. 

Paulo. Revista do Museu Paulista 22:37-45, MP-USP. 
1976 Estudo da indústria Lítica Proveniente da Primeira Campanha de Escavações 

(1971) no sítio Almeida, município de Tejupá, São Paulo. Coleção Museu 
Paulista – Arqueologia 4, São Paulo. 

 
Vilhena – Vialou, Águeda 
1983/84  Brito: o mais antigo sítio arqueológico do Paranapanema, Estado de São 

Paulo.Revista do Museu Paulista 29:9-21, São Paulo. 
 
Vita-Finzi;Claudio 
1978 Archaeological Sites in their setting. London, Thames & Hudson. 
 
Viveiro de Castros; E. 
2002 A inconstância da alma selvagem. São Paulo, Cosac & Naify. 

  
Watanabe; Shigueo (coord.) 

1997 Glossário de Ecologia . São Paulo, Aciesp CNPq e FAPESP. 

 

Watson; D. 
1974 The New Archaeology. New York, Knopf. 
 
Whallon R.  & Browm J. A (eds) 
1982    Essays on Archaeological Typology. Center for American Archaeology Press,      

Northwestern University. 
 
Wilson, David. 
1973 The New Archaeology. The New York, Knopf. 

 
Ybert, J-P.; Bissa, W.M.; Catharino, E.L.m. & Kutner, M. 
2003 Environmental and Sea-Level Variations on the Southeastern  Brazilian 

Coast During Holocene With Comments on Prehistoric Human Occupation. 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeocology, 189:11-24. 

 
Yoffe; Norman & Sherratt; Andrew 
1997 Archaeological theory: who sets the agenda? Cambridge; New York: 

Cambridge University Press. 
 
Young, A. 
1972    Slopes.Edindurgh, Oliver & Boyd. 


	Pg 88 Mapa 2.pdf
	Página 1




