
CAPÍTULO III 
 
 
 

O Homem e o Ambiente 
 
 
1. Enfoque: homem e ambiente  
 
 Ainda no século XIX os arqueólogos já tinham consciência da 

importância de se estudar o meio ambiente em que se inseriam os vestígios 

arqueológicos, seja para fazerem correlações espaciais ou estabelecer 

cronologias. Contudo, somente em meados do século XX essas preocupações 

com o meio ambiente e sua relação com os vestígios vão ser aparelhadas com 

um corpus de conceitos e métodos estabelecidos de forma científica. Isto sobre 

forte influência do determinismo ecológico de Leslie-White (DIAS, 2003; 

ARAUJO, 2001). É neste contexto que surge “uma arqueologia de 

assentamentos” onde 

 
(...)os sítios individuais passaram a ser vistos como 
formadores de uma cadeia de inter-relações na qual cada sítio 
desempenha um papel diferente e complementar. Desta 
forma, os estudos de padrão de assentamento passaram a ser 
vistos como um recurso importante de informação sobre 
aspectos demográficos, sociais, políticos e religiosos das 
sociedades pretéritas (DIAS, 2003: 30). 
 
 

 Em 1953 Gordon Willey define o termo padrão de assentamento como a 

maneira como o homem se dispõem sobre a paisagem onde vive (WILLEY 

1953: 1), mesmo tendo nascido como uma definição, este termo foi e continua 

sendo muitas vezes empregado sem critérios e com diversos significados.   

 Segundo DIAS (2003: 31) as pesquisas americanas que levavam em 

consideração a relação do homem com o ambiente vão ser marcadas, nas 

décadas de 1960 e 70, por uma revisão crítica sobre o conceito de padrão de 

assentamento, sendo este substituído pela noção de sistema de assentamento 
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(idem). De modo que a diferença entre este dois conceitos pode ser expressa 

da seguinte forma: 

 
(...) os estudos de padrões de assentamento observariam, 
basicamente, a relação geográfica e fisiográfica de um grupo 
contemporâneo de sítios de uma única cultura. Por sua vez, o 
conceito de sistema de assentamento permitiria compreender 
a relação funcional entre um grupo contemporâneo de sítios, 
associados ao padrão de assentamento de uma mesma 
cultura (DIAS, 2003: 31).  

 

 Ou seja, a noção de sistema de assentamento pressupõe uma 

intencionalidade na distribuição dos assentamentos e de seus vestígios (sítios), 

tanto em função do contexto social quanto ambiental, não podendo ser 

explicados como entidades isoladas (idem). 

 Uma questão muitas vezes deixada de lado quando se propõe análises 

de padrão de assentamento é o fato de dificilmente termos acesso a todos os 

elementos que compunham um padrão de assentamento, já que a realidade 

arqueológica é apenas uma parcialidade da realidade sistêmica. Nunca 

refletindo a totalidade dos locais e vestígios utilizados pelas populações 

pretéritas (ARAÚJO, 2001: 89) e raramente podendo se firmar correlações 

cronológicas. Assim alguns autores preferem uma terceira definição:  

 
Padrão de distribuição é a descrição das relações espaciais 
que os vestígios arqueológicos apresentam entre si e com a 
paisagem. Este conceito, portanto é operacional; a partir dos 
padrões de distribuição pode-se chegar às respostas de outras 
questões. Os padrões de distribuição supostamente refletem o 
sistema de subsistência, a organização comunitária e o 
sistema de assentamento de uma dada comunidade (idem). 
 

Temos que tomar cuidado na hora de interpretarmos a distribuição do 

registro arqueológico como indicativos de padrões ou sistemas de 

assentamento, considerando sempre os processos de formação do registro 

arqueológico a que tivemos acesso. Se este passo for realizado criticamente, 

expondo os pontos fortes e fracos dos argumentos de ligação, poderemos 

talvez começar a acumular conhecimentos (idem). 

Tangencialmente a estas discussões sobre padrão e sistema de 

assentamento já nas décadas de 1950 e 60 tem início a utilização de forma 
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mais específica de conceitos e técnicas das Geociências aplicadas à 

Arqueologia (ANGELUCCI, 2003: 37). Com o surgimento de novas correntes 

teóricas dentro da “New-Archaeology” (como a Contextual Archaeology e 

Behavioral Archaeology) se pretendeu nas décadas de 1970 e 80 individualizar 

uma nova disciplina, surgindo assim as definições clássicas de Geoarqueologia 

(idem), se tratando de uma disciplina multifacetada, apesar de não haver uma 

única definição podemos dizer que se trata de: 

 
(...) uma disciplina que utiliza conceitos e técnicas das 
Ciências da Terra, em campo arqueológico e no intervalo de 
tempo correspondente à presença humana no planeta, 
elaborando os dados de forma cientifica e utilizando um 
vocabulário derivado tanto das Geociências como da 
Arqueologia, com vista a atingir interpretações arqueológicas 
(idem). 
 

O principal resultado esperado pelo geoarqueólogo é conseguir 

reconstituir as relações recíprocas entre as comunidades humanas do passado 

e o seu contexto físico (idem, 41). 

Fruto das pesquisas processualistas, nas décadas de 1970 e 80, surge 

também a Arqueologia Espacial, que segundo Clarke (1977: 9) se propõe a 

estudar as conseqüências espaciais das atividades humanas, levando em 

consideração sua articulação com os sítios, sistemas de sítios e o meio 

ambiente. O estudo do fluxo e integração das atividades humanas com o meio 

deveria ser feito em diferentes escalas de agregação: em nível micro, semi-

micro e macro. Ao mesmo tempo esta nova proposta se apresenta como uma 

crítica aos estudos de sistema de assentamento, até então postos em prática 

pela Nova Arqueologia norte americana, por estes não utilizarem modelos 

teóricos apropriados para a compreensão da relação espacial entre os 

conjuntos arqueológicos presentes nos sítios, bem como nos componentes de 

um sistema regional de sítios (DIAS, 2003: 33). Podemos ainda entender a 

Arqueologia Espacial como parte de um processo de renovação teórica e 

metodológica que apresentou uma vertente estatística e quantitativa 

consolidada, sobretudo a partir dos trabalhos de David Clarke (1968) e de 

Hodder e Orton (1976); cujo principal objetivo era captar regularidades que 

permitissem definir padrões de povoamento e tipificar a relação de uma 
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comunidade com seu meio, tendo quase sempre subjacente o princípio da 

optimização dos recursos (CARVALHO, 2006: 36). 

Mesmo no contexto da Arqueologia Espacial alguns de seus partícipes 

promoveram criticas aos procedimentos analíticos postos em prática, afirmando 

que alguns dos modelos de distribuição de sítios poderiam na verdade ser o 

resultado de padrões de conservação ou de recuperação dos sítios, sendo 

extremamente necessário uma intensificação e reformulação dos trabalhos de 

coleta de dados de campo (HODDER & ORTON, 1990: 27-30). 

 Com as décadas de 1980 e 90 e a ascensão dos conceitos pós-

processuais se buscou repensar o modo como se interpretava os dados 

arqueológicos, e no que compete à interação da Arqueologia com os estudos 

do meio ambiente surge a Arqueologia da Paisagem (LAVADO, 2005: 11), que 

em conjunto com a Etnoarqueologia dará novo direcionamento aos estudos da 

relação do homem com o espaço (DIAS, 2003: 33). Nesta fase se buscou um 

distanciamento das perspectivas empirista e funcionalista de paisagem, 

passando a ser definida como: 

 
el producto sócio-cultural creado por la objetivación, sobre el 
medio y en términos espaciales, de la acción social tanto de 
carácter material como imaginário. Esta acción social está 
constituida tanto por las prácticas sociales (ie., la acción social 
de caráter intencional: processos de trabajo, utilización de 
técnicas, ritos, enunciación de discursos...) como por la vida 
social misma (ie., la acción social no intencional, instintiva, 
determinada por los imperativos biológicos de la natureza 
humana y por la satisfación de éstos sin dotar a la acción 
correspondiente de sentido adicional alguno) (CRIADO, 1999: 
5).  
  

 Deste modo, a paisagem arqueológica passa a ser entendida como uma 

entidade dinâmica, com características determinadas pela variabilidade e a 

heterogeineidade das respostas em termos de estratégias adaptativas levadas 

à prática por diversas populacões humanas ao longo do tempo (LANATA, 

1997). Onde o homem reage perante o mundo em função do entendimento e 

da imagem que faz deste mundo, ou seja, tomando por base sua percepção, os 

laços emotivos desenvolvidos com o meio circundante e as interpretações 

simbólicas realizadas (CARVALHO, 2006: 48). De modo que, se atribui 

algumas vezes a representações mentais e subjetivas as formas de conduta 
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humana, tais como a escolha dos locais de moradia (TILLEY, 1994), não 

estando estas decisões sempre atreladas a razões de ordem funcional ou 

produtiva, e sim  àquelas relacionadas a motivações subjetivas e contextuais, 

com carater ritual, oriundo de crenças ou superticões, memórias sociais ou 

mesmo o impacto visual de uma paisagem (CARVALHO, 2006: 48). Como 

sugere-nos o trabalho de Loures-Oliveira (2007: 85) para a região da Zona da 

Mata mineira onde a presença dos pontões gnáissicos que circundam boa 

parte dos sítios arqueológicos é interpretada como um possível referencial 

simbólico e imagético da coletividade dos grupos. 

Podemos, a partir destas ponderações, complementar que a Arqueologia 

da Paisagem estuda na verdade um produto humano específico (a paisagem), 

utilizando uma realidade dada (o espaço físico) para criar uma realidade nova 

(o espaço social: humanizado, econômico, agrário, habitacional, político, 

territorial, etc.) mediante a aplicação de uma ordem imaginária (o espaço 

simbólico: sentido, percebido, pensado, etc.) (CRIADO, 1999: 6). 

Para Tilley (1994) por maiores que sejam as críticas dirigidas a esta 

vertente de análise dos dados, não podemos ignorar a atuação dos conteúdos 

simbólicos e ideológicos na interpretação do mundo em que o ser humano vive, 

e de sua importância na configuração de territórios e controle sociais 

subjacentes as identidades. Com o advento dos avanços no desenvolvimento 

de sistemas de informação temos: 

 
Em última instância, este enfoque, ao integrar os Sistemas de 
Informação Geográgica (GIS) a pesquisa arqueológica, 
permite compreender diferentes estratégias de apropriação da 
paisagem por populações humanas, na medida em que os 
padrões de distribuição de sítios resultam de opções culturais 
ajustadas e transformadas pela realidade topográfica. Os 
sistemas de assentamento passam a ser entendidos como 
resultados de numerosos aspectos, inter-relacionados ideais 
culturais, experiências econômicas e realidade topográficas 
(DIAS, 2003: 33). 
 

 
Além do já exposto acima nas duas últimas décadas do século XX 

ganham força os aportes da etnoarqueologia, possibilitando aprimorar e testar 

os modelos. Com ênfase no estudo dos assentamentos humanos no presente, 

a etnoarqueologia pôde contribuir de maneira exemplar ao entendimento das 
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proposições do modelo sistêmico quanto aos processos dinâmicos de 

aproveitamento e entendimento do espaço e sua atuação nos processos de 

formação do registro arqueológico (idem, 35). Como visto anteriormente os 

modelos de padrão e sistema de assentamento formulados com dados 

arqueológicos são inferenciais, já que se aplicam ao contexto estático do 

registro arqueológico e a pesquisa etnoarqueológica possibilita tanto uma 

análise direta destes sistemas como da formação do registro arqueológico. 

 
Assim os estudos etnoarqueológicos podem ilustrar o grau de 
variação do uso do espaço, permitindo aos arqueólogos 
modificar e refinar suas orientações de pesquisa a fim de 
incorporar expectativas específicas quanto ao tipo de 
organização espacial e correlatos materiais associados a uma 
dada estratégia adaptativa em particular (DIAS, 2003: 34). 

 

 Em relação ao estudo dos assentamentos pré-coloniais desenvolvidos 

no âmbito deste trabalho, buscamos vislumbrar os sítios sobre a óptica dos 

estudos da Arqueologia Espacial e da Arqueologia da Paisagem. Abordando a 

“paisagem” sob variados níveis de conhecimento, a saber: físico, social, cultural 

e da percepção, possibilitando ao pesquisador se debruçar sobre cada um 

destes níveis separadamente desde que tenha consciência de que são 

parcialidades de uma realidade in totum.  

 Apesar de termos consciência da imensa gama de possibilidades dos 

estudos que buscam a compreensão do registro arqueológico inserido no meio 

ambiente, nosso trabalho terá basicamente seus resultados obtidos através da 

análise dos elementos físicos da paisagem. Porém, visando entender a 

inserção dos sítios no meio ambiente como escolhas feitas dentre as opções 

disponíveis e, portanto, como possíveis elementos de caracterização e 

identificação das populações responsáveis pela formação do registro 

arqueológico. 

 A análise da inserção dos sítios na paisagem teve por início a 

averiguação das características de clima, vegetação, hidrografia, geologia, 

pedologia, topomorfologia e potencial faunísticos, entendidos como possíveis 

indicadores de potencialidade relativos à captação de recursos e à escolha de 

locais para assentamento (KASHIMOTO, 1997). Para que tais características 

de implantação pudessem, em um segundo momento, ser comparadas com 
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dados arqueológicos de outras pesquisas, assim como históricos e 

etnográficos.  Partindo deste quadro de características e sua relação com o 

conhecimento arqueológico existente, visamos verificar a possibilidade de 

vislumbrarmos características peculiares de uma paisagem criada por uma 

população específica (neste caso os Tupinambá).  

 Para realizarmos o estudo dos sítios em sua relação com o meio 

partimos inicialmente de observações empíricas in situ, visando perceber como 

cada sítio se encontra inserido na paisagem. Nesta primeira etapa tomamos  

como referência observações da relação do sítio com a topografia e a rede 

hidrográfica, bem como sua relação espacial com as possíveis jazidas de 

matérias-primas. Já em um segundo nível de análise, partimos para o uso do 

instrumental cartográfico disponível, onde realizamos a plotagem dos sítios em 

cartas topográficas e mapas hidrográficos com uma escala de 1:50.000 e 

mapas temáticos utilizando como base os mapas pedológico, geológico, relevo 

e vegetação do Projeto RADAMBRASIL com escala de 1:1.000.000. Esta 

plotagem nas cartas e mapas nos permitiu visualizar vários elementos 

importantes da implantação dos sítios na paisagem.  

De modo geral, muitos trabalhos em arqueologia apresentam o meio 

ambiente em que se encontram os sítios, porém, existem críticas à forma como 

se estruturam estes trabalhos (MORAIS, 1999: 17-20), já que normalmente se 

apresenta o ambiente de forma isolada das ações humanas. Normalmente 

temos um capítulo com a descrição do meio-ambiente da região pesquisada, 

onde são apresentados todos os dados físicos, de forma que raramente se 

comunicam com a percepção e escolhas humanas neste ambiente. O ideal 

seria que o estudo do ambiente tivesse por finalidade o entendimento da 

relação estabelecida entre o homem e o meio, e que fosse apresentado de 

forma conjunta demonstrando as escolhas humanas dentre as opções. 

 Guiando-nos por este pensamento, buscaremos apresentar neste 

capítulo o meio ambiente durante a apresentação do povoamento histórico e 

pré-colonial da Microrregião de Juiz de Fora. Visando perceber como os grupos 

se apropriaram deste meio e buscando verificar pontos em comum no modo 

como aproveitaram a natureza. Entretanto, é necessário para quem 

desconhece a região pesquisada que tome conhecimento das características 

básicas ambientais da Microrregião de Juiz de Fora, para isso descreveremos 
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a seguir de forma sucinta as características da geologia, geomorfologia, 

pedologia, climatologia e florística que caracterizam a região. Os detalhes dos 

ambientes de implantação de cada sítio arqueológico serão apresentados 

adiante, buscando enfocar a relação meio e homem.    

 

 

2. O homem e o ambiente na Microrregião de Juiz de Fora 
 
2.1 – O ambiente 
 
 Os dados aqui apresentados buscaram centrar em uma caracterização 

circunscrita a Microrregião de Juiz de Fora. Como é comum a maior parte do 

nosso país, não existem estudos de detalhes de nosso território, assim, muitos 

dos dados aqui relacionados são referentes à Zona da Mata mineira sobre a 

qual existem mais dados publicados. Buscamos na medida do possível limitar a 

apresentação de informações referentes apenas à microrregião onde se 

localizam os sítios aqui trabalhados. Uma das principais fontes utilizadas é o 

grande levantamento feito em todo o país denominado RADAMBRASIL (1983), 

que reuniu informações sobre a geologia, geomorfologia, pedologia, clima e 

vegetação, porém com uma escala de 1:1.000.000. Desta fonte foi possível 

retirarmos os dados relativos à Microrregião de Juiz de Fora de forma mais 

detalhada, em contraposição com o estudo de Orlando Valverde (1958), que 

trata mais genericamente de toda a Zona da Mata mineira.  

A microrregião está situada geologicamente principalmente sobre o 

Complexo Juiz de Fora e o Gnaisse Piedade (Mapa 9), formados por rochas 

essencialmente de idade arqueana (2.659 MA) e se estendendo na direção 

nordeste-sudoeste (N20ºE) desde Volta Redonda, no médio vale do Paraíba do 

Sul, até o limite norte da Folha, entre Raul Soares e Manhuaçu, no vale do Rio 

Doce (RADAMBRASIL, 1983: 57). O Complexo Juiz de Fora foi dividido em 

duas unidades principais de rochas, a primeira mais extensa, constituída de 

rochas de origem magmática e a outra, sobreposta, de rochas 

metassedimentares (RADAMBRASIL, 1983:  59). 

Quanto à classificação geomorfológica, a microrregião está situada na 

Região da Mantiqueira Setentrional (Mapa 2), caracterizada por um relevo 
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formado por colinas alongadas, serras de grande altitude, escarpas derivadas 

de falhamentos e vales retilíneos, tendo como substrato rochoso os gnaisses 

kinzigíticos, quartzitos, granitóides, calcários e rochas ultrabásicas 

(RADAMBRASIL, 1983: 344). A região da Mantiqueira Setentrional é dividida 

em unidades geomorfológicas, ficando a Microrregião de Juiz de Fora na 

unidade das Serranias da Zona da Mata Mineira (RADAMBRASIL, 1983: 346). 

Ao analisarmos o mapa de relevo do RADAMBRASIL a região onde estão os 

sítios pode ser mais precisamente caracterizada por dissecação fraca a 

moderada com relevos colinosos com vertentes convexas e topos 

convexizados ou tabulares, intercalados por alvéolos, com incisões de 

drenagem entre 44 a 155 m e declives que variam de 5 a 24º(Fa5 e Mo5) 

(mapa 3) 

 Pela classificação pedológica os solos em sua grande maioria 

correspondem aos Latossolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos, mais 

especificamente onde os sítios se instalam apenas os Latossolos (mapa 16). 

Tendo sido recobertos anteriormente por Floresta Estacional Semidecidual 

(mapa 17) que atualmente encontra-se muito devastada, substituída por 

pastagens naturais e por vegetação secundária com palmeiras nas serras mais 

elevadas (RADAMBRASIL, 1983: 346). Como bem salientado por Valverde, 

uma das características atuais da paisagem da Zona da Mata é a falta de 

matas (VALVERDE, 1958: 5). Mas nas condições originais a floresta recobria 

uma extensa área, formando um continuo com a floresta do médio Paraíba ao 

sul, e a do rio Doce ao norte, limitando-se a oeste pelos campos naturais do 

centro e do sul de Minas (VALVERDE, 1958: 7).  

O clima na Zona da Mata mineira pode ser apresentado como sendo em 

sua maior parte tropical de altitude, mas especificamente para a Microrregião 

de Juiz de Fora pode ser classificado como Cwa (KÖPEN), ou seja, tropical de 

altitude com verões quentes e chuvosos (VALVERDE, 1958: 19). A 

temperatura média anual fica em torno de 19,6ºC e pluviosidade média anual 

de 1428 mm (RADAMBRASIL, 1982: 644).  
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MAPA 2
MICRORREGIÃO DE JUIZ DE FORA: GEOMORFOLOGIA 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Projeto RADAMBRASIL
Organização: Museu de Arqueologia e Etnologia - Universidade de São Paulo

Autores e Desenho: Ângelo Alves Corrêa e Danielle Gomes Samia
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MAPA 3
MICRORREGIÃO DE JUIZ DE FORA: RELEVO

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Projeto RADAMBRASIL
Organização: Museu de Arqueologia e Etnologia - Universidade de São Paulo

Autores e Desenho: Ângelo Alves Corrêa e Danielle Gomes Samia
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