
INTRODUÇÃO 
 
 

 

Neste trabalho temos o objetivo de estudar a ocupação pré-colonial da 

Microrregião de Juiz de Fora inserida na Mesorregião da Zona da Mata mineira 

(Mapa 1). Através do estudo da cultura material existente nos sítios 

arqueológicos e de sua implantação espacial pretendemos contribuir com 

conhecimento sobre os grupos que habitaram esta região no passado e, deste 

modo, verificar como o contexto regional se apresenta frente ao conhecimento 

arqueológico nacional.  

No que concerne à pesquisa arqueológica no Brasil, o Estado de Minas 

Gerais pode ser considerado como o precursor devido às pesquisas feitas por 

Peter Lund na região de Lagoa Santa em meados do século XIX. Apesar de um 

início promissor, não houve uma continuidade dos trabalhos nas demais 

regiões do Estado, somente após a segunda metade do século XX outros 

locais do Brasil e de Minas Gerais receberam maior atenção dos especialistas 

(PROUS, 1992). 

Na zona da Mata mineira os estudos se intensificaram no último quartel 

do século XX, quando a região foi estudada por especialistas de centros 

acadêmicos de outras partes do país. Entre os estudos mais relevantes 

encontra-se o Projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da 

Mata Mineira, constituindo-se como o primeiro projeto de pesquisa com 

profissionais sediados na própria região, a ter por objetivo o estudo sistemático 

dos sítios arqueológicos regionais. Deste modo, a pesquisa desenvolvida aqui 

está inserida neste projeto maior, que vem sendo posto em prática pela equipe 

do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (MAEA-UFJF), sob a coordenação da Profª. Drª. Ana Paula de 

Paula Loures de Oliveira. O Projeto de Mapeamento abarca, dentre suas 

principais propostas, a identificação, o cadastramento e o estudo dos sítios 

arqueológicos, bem como o desenvolvimento de um programa de 

conscientização, valorização e preservação do patrimônio cultural e 

arqueológico em parceria com a população (LOURES OLIVEIRA & CORRÊA,  
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MICRORREGIÃO DE JUIZ DE FORA: SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
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2003). Iniciado em 2000, o projeto já possibilitou o registro de mais de duas 

dezenas sítios arqueológicos. 

Sabemos por meio de pesquisas anteriores (DIAS & CARVALHO, 1980 

e LOURES OLIVEIRA, 2003) que as fontes históricas disponíveis para a região 

atestam, em sua maioria, a classificação geral Tapuia e não Tupi para os 

grupos que teriam ocupado esta região entre os séculos XVII e início do século 

XIX. Porém, os resultados de escavações empreendidas por vários 

pesquisadores, tanto nas serras fluminense e mineira têm indicado 

povoamentos de produtores de cerâmica da tradição Tupiguarani. De fato, até 

o momento a maioria dos sítios arqueológicos encontrados no âmbito das 

pesquisas desenvolvidas pelo MAEA possui características que os filiariam a 

chamada tradição Tupiguarani, mais precisamente a “sub-tradição Tupinambá” 

(BROCHADO, 1984). Assim, esperamos que a ampliação das pesquisas na 

área, acompanhadas de uma seqüência de datações, possam revelar dados 

mais específicos sobre a dinâmica da ocupação regional.  

Durante décadas a arqueologia brasileira vem organizando os conjuntos 

artefatuais arqueológicos dentro de fases e tradições de acordo com as 

prerrogativas definidas durante as profícuas atuações “pronapianas”. Por muito 

tempo se discutiu os resultados do PRONAPA, sobretudo no que se refere ao 

estabelecimento de tradições e fases, mas atualmente nenhuma tradição vem 

sendo tão discutida quanto a Tupiguarani. Possivelmente  isso seja motivado 

pela ampla disseminação dos vestígios que poderiam ser incluídos como 

pertencente a esta, ou pelo fato de onde aparentemente ela é mais recorrente, 

seja o local com maior concentração de arqueólogos. Deixando de lado o 

motivo dessa popularidade, o que podemos afirmar com certeza é que tem sido 

ampliado cada vez mais o número de trabalhos que se dedicam ao estudo dos 

vestígios desta tradição, de forma muito profícua, a nosso ver, já que a 

pesquisa vem tomando um caráter regional que muito tem contribuído para 

melhor entender as particularidades do que genericamente é denominada 

tradição Tupiguarani. 

Entendemos aqui tradição Tupiguarani segundo o que foi proposto pelo 

PRONAPA: 
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Após as considerações de possíveis alternativas, não obstante 
suas conotações lingüísticas, foi decidido rotular como 
Tupiguarani (escrito numa só palavra) esta tradição ceramista 
tardia amplamente difundida, considerando já ter sido o termo 
consagrado pela bibliografia e também a informação Etno-
histórica estabeleceu correlações entre as evidencias 
Arqueológicas e os falantes de línguas Tupi e Guarani ao 
longo de quase todo território brasileiro (PRONAPA, 1969: 18).  
 

Definição que foi explicada por Brochado da seguinte forma: 

 
La alfareria de la tradición Tupiguarani, en el momento de los 
primeros contactos con los europeos, fue encontrada 
exclusivamente entre grupos indígenas de la familia linguistica 
Tupi-guarani, a pesar de que de ninguna manera todos los que 
hablavan Tupi o Guarani poseíam cerámica. Continuó 
después siendo producida y utilizada por algunos de estos 
grupos, com diversas variantes, desde el siglo XVI hasta el 
inicio del siglo XX. Por este motivo fue adoptada la 
designación Tupiguarani, escrita sin guión, para distinguir a la 
tradición alfarera de la família linguistica, cuya denominación 
se escribe separada por un guión Tupi-guarani." 
(BROCHADO,1973: 9) 
 

Como as demais tradições, definidas neste período se buscou por meio 

de tipologias, estabelecer características perceptíveis no registro arqueológico 

que possibilitassem seu enquadramento classificatório. Assim, ficou 

estabelecido que a tradição Tupiguarani fosse atribuída a sítios com cerâmica, 

apresentando pintura policroma (vermelho e ou preto sobre engobo branco ou 

vermelho) fora da bacia amazônica, e técnicas plásticas de acabamento 

preponderando o alisado, o corrugado, o ungulado, escovado, além de 

superfícies apenas engobadas. Seriam característicos ainda enterramentos 

secundários em urnas, machados de pedra polida, tembetás, lascas, 

talhadores e abrasadores (PRONAPA, 1969; CHMYZ, et alii., 1976; 

BROCHADO, 1981). 

As definições acima permitiram enquadrar todos os sítios com tais 

características como pertencentes à tradição Tupiguarani. Quando tal tradição 

foi criada se pensava haver uma ligação desta tradição arqueológica com os 

falantes de línguas Tupi-guarani. Porém, ao longo de várias décadas se 

produziram críticas a utilização desta ligação ou relação sem ressalvas 

(PROUS, 1992; PREZIA, 1997; SANTOS 1991, LOURES OLIVEIRA, 2006c). 

Daí diversos núcleos de pesquisas e pesquisadores abdicarem do uso do 
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termo. Entretanto, como afirma Noelli (1996: 8), é inegável a íntima ligação 

entre esta tradição e a família lingüística Tupi-guarani.  

Ao repensar os modelos propostos pelo PRONAPA e abandonar o 

método Ford de análise, Brochado (1984) 

 
desenvolveu o modelo de continuidade entre o contexto 
arqueológico e cultural Tupi sugerido por Lathrap (1968, 
1970a, 1970b), demonstrando os elementos necessários para 
relacionar a Tradição Tupiguarani com as populações Guarani 
e Tupinambá  (NOELLI, 2008: 28). 

 
 Em nosso trabalho buscaremos seguir a proposta de Brochado (1984, 

1989) ao relacionarmos os vestígios arqueológicos estudados aos grupos 

denominados Tupi ou Tupinambá (Brochado 1984: 30), geograficamente 

distribuídos ao longo da costa atlântica e das bacias dos rios que deságuam no 

oceano, sobretudo nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil (NOELLI, 2008: 

35). O termo Tupinambá ou Tupi foi empregado para se referir a falantes do 

Tupinambá ou Tupi Antigo, língua da família Tupi-guarani falada nos séculos 

XVI e XVII por povos que ocupavam desde a desembocadura do rio Amazonas 

até Cananéia, no litoral sul de São Paulo (RODRIGUES, 1958; BROCHADO, 

1984), conhecidos regionalmente também pelos nomes de Tamôio, Tupinikim, 

Kaeté, Potiguara, Tobajara, etc (RODRIGUES, 1994: 20). 

Este trabalho surgiu como uma etapa analítica inserida nas pesquisas do 

Projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira. 

Visamos dar continuidade às análises dos sítios já preliminarmente 

caracterizados, buscando neste momento um aprofundamento no que 

concerne ao estudo da cultura material presente nos mesmos, bem como das 

características de sua implantação na paisagem.  

Para tanto estaremos estudando os vestígios de 5 sítios pré-históricos 

inseridos na Microrregião de Juiz de Fora, compreendendo os municípios de 

Juiz de Fora, São João Nepomuceno e Rio Novo. A área de pesquisa fica 

inserida entre as coordenadas: 42º 50’ a 44º 15’ de longitude oeste e 21º 15’ a 

22º 15’ de latitude sul (Mapa 1). Este conjunto de sítios foi escolhido dentre os 

demais já registrados na microrregião por terem sido submetidos a campanhas 

arqueológicas de maior monta, conseqüentemente dispondo de um número 

maior de vestígios em reserva técnica.  
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Buscamos com este trabalho aprofundar os estudos sobre a tecnologia 

de produção dos artefatos encontrados nos sítios da região com o intuito de 

estabelecer uma sistemática de classificação destes materiais. A descrição 

física dos objetos é vista como condição essencial para o estudo da cultura 

material, possibilitando o desenvolvimento de terminologias e princípios de 

classificação que permitam um diálogo entre os pesquisadores (NEWTON, 

1987).  

Pretendemos com este trabalho elaborar um estudo tecnológico dos 

artefatos cerâmicos e líticos, objetivando uma classificação sistemática dos 

processos de produção destes artefatos. Somente de posse de uma 

sistematização dos elementos da cultura material poderemos compreender as 

informações culturais impressas na escolha e preparo da matéria-prima, que 

caracterizavam os indivíduos como pertencentes a grupos definidos espacial e 

temporalmente. Além disso, pretendemos descrever a implantação na 

paisagem do conjunto de sítios arqueológicos analisados, e organizar um 

quadro dos parâmetros locacionais (MORAIS, 1999; 2000) relativo aos 

assentamentos. Com isso queremos cumprir o objetivo central no que se refere 

à composição de um quadro de referenciais analíticos dos sítios da região com 

o fito de promover discussões com outras equipes de pesquisa sobre os 

antigos habitantes da Microrregião de Juiz de Fora. 

Ao partimos da análise da cultura material presente nos sítios 

arqueológicos vislumbramos os objetos como marcas de identificação cultural 

(HARTMANN, 1976 e NEWTON, 1974), desde que seu estudo tome por base a 

dimensão histórica e os apresente enquanto testemunhos materiais das 

escolhas das formas de fazer desenvolvidas por um povo e transmitida ao 

longo de gerações.  

Destarte, propomos desenvolver uma análise tecnológica dos artefatos 

encontrados no registro arqueológico presente na região analisada. Para tanto, 

entendemos por estudos tecnológicos os procedimentos que visam apresentar 

os artefatos em relação às cadeias operatórias que lhes deram origem, 

vislumbrando-os como resultados de um conjunto de ações possíveis de serem 

identificadas (LEMONNIER, 1992: 8). Todos os fatos ocorridos a um artefato 

poderiam ser analisados buscando reconstituir os passos técnicos que lhe 
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originaram, bem como as atividades para as quais foi utilizado, as alterações 

de uso e finalmente seu descarte (DIAS, 1994: 76).  

Compreendendo a tecnologia em sua dimensão sistêmica, na qual os 

diferentes significados contextuais se inter-prenetram e demonstram uma 

“antropologia da tecnologia”, como nos sugere Lemonnier (1992: 5-9). 

Seguindo esta perspectiva visamos entender o sistema tecnológico em três 

níveis distintos: 1) das técnicas em si; 2) das diversas técnicas ou conjuntos 

técnicos aplicados por uma sociedade, que podem se influenciar mutuamente, 

constituindo o sistema tecnológico propriamente dito; 3) do sistema tecnológico 

em sua inter-relação com outros fenômenos culturais. 

Nos estudos sobre sistemas tecnológicos torna-se imperativo que se 

tome como início da investigação a definição, descrição e análise das cadeias 

operatórias. Entendemos aqui cadeia operatória como: 

 
“un enchaînement d’actes, gestes, instruments constituant um 
processus technique avec ses grandes étapes plus ou moins 
prévisibles; on est ici au niveau des tendances selon la 
définition d’A. Leroi-Gourhan (1945: 357 aq). Au niveau dês 
faits, d’autre part, c’est l’ensamble des operations qu’un 
groupe humain organize et effectue, ici et maitenant, selon les 
moyens don’t il dispose, notamment le savoir technique qu’il 
maîtrise, em vue d’um résultat: la satisfaction d’um besoin 
socialment reconnu. Dans la pratique, c’est dês que le 
cheucher, à l’intérieur de son champ d’intérêt, determine ce qui 
constituera une unité d’observation significative et qu’il 
retiendra comme chaîne opératoire, que le choix s’impose 
entre ces deux points de vue.” ( BALFET, 1991: 12) 
 

Portanto, as etapas produtivas são conduzidas a partir de uma 

estruturação lógica e coerente, isto é, as etapas produtivas que alteram a 

matéria-prima ocorrem dando origem a um processo técnico coerente 

internamente, e em grande parte reflexo de necessidades socialmente 

reconhecidas. 

De acordo com Silva (2000: 24) a ’Antropologia da tecnologia’ visa 

alcançar a compreensão da arbitrariedade das escolhas tecnológicas e 

conseqüentemente dos seus significados em cada contexto cultural. Este 

método desenvolvido por Lemonnier (1992) busca vislumbrar a tecnologia 

como um fenômeno que se constitui a partir de uma complexa teia de 
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associações entre o mundo material, o social e o universo simbólico dos 

diferentes grupos humanos. 

Podemos entender os sistemas tecnológicos como vinculados aos 

sistemas de representação social, se constituindo em um local de 

manifestações estilísticas. Trazendo, portanto, a questão do estudo do estilo 

como de fundamental importância para entendermos os conjuntos tecnológicos 

de diferentes grupos culturais (DIAS & SILVA, 2001: 96). Onde estilo pode ser 

entendido como o modo como as pessoas realizam seu trabalho, incluindo as 

escolhas feitas por eles no que se refere aos materiais e às técnicas de 

produção (REEDY & REEDY 1994: 304 ) sendo próprio de um determinado 

tempo e lugar. 

Torna-se, portanto, imperativo compreender que os procedimentos 

também são estilísticos, pois resultam das decisões tomadas pelos artesãos 

tanto no planejamento quanto na própria execução do processo produtivo 

(CARR, 1995: 160). Poderíamos entender o estilo não como residindo apenas 

na forma, como um domínio acessório do artefato, mas nas próprias decisões 

tecnológicas tomadas ao longo de todo o processo de produção, sendo estas 

entendidas como conscientes ou não; estaria presente ao longo de toda a 

cadeia operatória de fabricação do artefato, até suas formas de uso e descarte. 

Seriam tais escolhas feitas dentro do largo espectro de alternativas possíveis, 

ditadas pelo contexto no qual está imerso o artesão (SACKETT, 1977, 1982, 

1993). Seguindo esta linha de raciocínio podemos ainda refletir que sendo 

estas escolhas socialmente determinadas dentro de uma tradição transmitida, 

elas seriam próprias de certos lugares e de determinado tempo, podendo por 

isso ser tomadas enquanto índices de etnicidade. 

Outra vertente de pesquisa sobre sistemas tecnológicos (SCHIFFER & 

SKIBO 1997: 43-45) aponta que: mais importante do que definir o lugar do 

estilo nos artefatos, ou as características estilísticas dos artefatos é definir a 

natureza das escolhas tecnológicas levadas a cabo pelo artesão, por sua vez, 

responsáveis pela variabilidade artefatual nos diferentes conjuntos culturais. 

Portanto, não devemos pretender como resultado apenas a descrição das 

cadeias operatórias, mas buscar através de sua análise compreender porque 

estas foram executadas de determinada forma e não de outras (SILVA, 2000). 

Ou seja, tentaremos compreender porque certas escolhas tecnológicas foram 
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feitas e como estas poderiam se relacionar com os demais aspectos do 

sistema cultural. 

As análises aqui propostas podem ser divididas em três grupos, 

caracterizados essencialmente por sua natureza. Para realizamos 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. Tomamos nesta primeira etapa como referência observações da 

relação do sítio com a topografia e a rede hidrográfica, bem como sua relação 

espacial com as possíveis jazidas de matéria-prima (MORAIS, 1999; 2000). Já 

em um segundo nível de análise, partimos para o uso do instrumental 

cartográfico disponível (Cartas Topográficas 1:50.000 e bases digitais do IBGE; 

Mapas do Projeto RADAMBRASIL),  onde realizamos a plotagem dos sítios em 

cartas topográficas com uma escala adequada e buscamos confirmar e apontar 

em cartas temáticas as inferências tomadas em campo. Reservamos ainda a 

esta etapa, a análise dos sítios com relação ao quadro pedológico, geológico e 

fitogeográfico local. 

De modo preliminar podemos dizer que os sítios arqueológicos 

analisados apresentam várias características de implantação no relevo 

congruentes, como estarem em topos de elevações com morfologias 

semelhantes e vertentes suaves, proximidade de fontes de água e rios 

navegáveis e áreas ricas em recursos vegetais, animais e minerais. Para 

refinarmos a verificação da ocorrência dessas e de outras características 

buscamos verificar o posicionamento dos sítios em relação aos mapas e cartas 

disponíveis, e gerados durante a pesquisa, além de contarmos com as 

constatações empíricas.  

Ao realizarmos os procedimentos analíticos no material cerâmico, 

tomamos por base a teoria do design e os conceitos de sistema tecnológico e 

cadeia operatória (SCHIFFER & SKIBO 1992, 2001, e LEMONNIER 1986, 

1992).  

Analisamos o material cerâmico em duas etapas, uma primeira 

quantitativa e outra qualitativa. Visando um maior número de remontagens dos 

fragmentos e conseqüentemente de reconstituição dos vasilhames, partimos da 

premissa de que fragmentos semelhantes em termos de pasta, acabamentos 

superficiais, espessura e tipos de queima poderiam ter pertencido a um mesmo 
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vasilhame (OLIVEIRA, 2000). Assim abordamos o material cerâmico tendo em 

vista sua segregação em conjuntos de atributos visivelmente semelhantes.  

Para a análise quantitativa tomamos por base a observação de atributos 

associados à matéria-prima e preparação da pasta, às técnicas de manufatura, 

ao tipo de núcleo (core), às características de contorno formal e tratamentos de 

superfície. Partindo de tais observações pretendemos verificar a existência de 

correlações recorrentes que possam indicar certos modos de fazer 

característicos. Para esta etapa cada fragmento foi analisado individualmente 

visando preencher uma ficha que totalizou oito atributos (superfície externa, 

superfície interna, partes dos vasilhames, características das partes do 

vasilhame, modo de produção, tipo de núcleo, espessura e tipo de pasta), e 

onde foram registradas 76 variáveis dentro destes atributos (Anexo 1). 

Conjuntamente com esta etapa do trabalho se buscou agrupar os fragmentos 

que reunissem características semelhantes a fim de obtermos remontagens, o 

que foi possível em muitos casos. As remontagens que permitiam verificar 

diâmetro de borda e ângulo de saída para os bojos foram desenhadas visando 

reconstituições gráficas. Finalmente, alguns fragmentos com acabamento de 

superfície liso e todos os fragmentos com acabamentos diferenciados do 

alisamento foram fotografados, o que originou um catálogo fotográfico de 

vestígios dos sítios. 

A constituição de unidades analíticas se deu neste primeiro nível de 

informação, onde foi possível o reconhecimento das características dos meios 

materiais e as técnicas empregadas para a confecção dos objetos, além de 

permitir uma remontagem real ou parcial. Após as remontagens passamos para 

um segundo nível de análise (OLIVEIRA, 2000), com base em reconstituições 

gráficas, onde procedemos à classificação das formas e possíveis formações 

de grupos de formas associadas aos demais atributos dos vasilhames. 

No segundo nível de análise foi elaborada uma ficha aplicada às 

reconstituições gráficas, contendo treze atributos (classe estrutural, contorno 

da abertura, contorno da vasilha, forma, volume, superfície externa, superfície 

interna, partes dos vasilhames, característica das partes do vasilhame, modo 

de produção tipo de núcleo, espessura e tipo de pasta); que totalizou 98 

variáveis dentro dos atributos (Anexo 2). Nesta segunda etapa tais unidades 

são descritas buscando identificar o que lhe confere similaridades, podendo 
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tanto ser decorrente de uma padronização formal, quanto de uma cadeia 

operatória comum. Os resultados obtidos são apresentados por meio de 

pranchas com as reconstituições agrupadas com os dados do vasilhame e 

conjuntamente com as demais bordas que não permitiram reconstituições. 

Buscando compreender os aspectos relativos ao lado humano por trás 

da morfologia dos artefatos líticos produzidos, podemos considerar dois 

aspectos complementares: o estudo da tecnologia de produção e da 

funcionalidade dos artefatos. Podemos ainda ponderar que a atividade humana 

pode ser vislumbrada a partir do estudo tecnológico e funcional ao dividirmos 

tal atividade em quatro processos básicos: procura da matéria-prima, 

manufatura, uso e descarte (SCHIFFER, 1972: 158). 

Assim, em nossa análise dos líticos buscamos refletir sobre os fatores 

referentes aos diferentes processos produtivos, tomando por base tanto os 

resíduos de lascamento, como os artefatos presentes nas coleções analisadas. 

Analisando as peças de forma individual, visando vislumbrar as 

particularidades estilísticas, presentes nos lascamentos unipolar e bipolar, seus 

produtos e nos artefatos brutos e polidos (COLLINS, 1975; DIAS & HOELTZ 

1997 e DIAS, 1994 e 2003). Realizamos uma análise comparativa entre 

critérios quantitativos e qualitativos. Para isso, partimos do conhecimento do 

aporte numérico dos artefatos de cada sítio, os quais estão divididos por 

categorias relacionadas tanto às características da matéria-prima utilizada, 

quanto às técnicas produtivas empregadas. Com a presente análise 

estabeleceu-se um quadro contendo as características do material coletado 

com o fito de aperfeiçoarmos as análises qualitativas empreendidas. 

Para tanto inserimos os dados referentes a cada peça lítica em cinco 

listas, dentre as quais, uma relativa aos artefatos oriundos de atividades de 

lascamento, artefatos lascados modificados, brutos, núcleos e outra referente 

aos artefatos picoteados e polidos (Anexo 3 ). Cada uma destas listas contém 

informações cadastrais dos artefatos bem como suas características gerais, 

como matéria-prima usada como base, os procedimentos técnicos utilizados no 

processo produtivo e, quando possível, informações concernentes ao uso dos 

artefatos. Com estas listas visamos sua tabulação em planilhas de cálculos a 

partir das quais foram geradas estatísticas descritivas que servirão de base 
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para a comparação entre os demais sítios aqui analisados ou outros sítios que 

venham a ser analisados futuramente. 

 

 

∗        ∗        ∗ 

 

 

A Arqueologia brasileira em seus fundamentos teóricos aponta-nos, no 

decorrer da sua história, o singular papel de uma abordagem regional e seus 

profícuos resultados alcançados no Brasil. À parte as críticas empreendidas 

daqueles que não admitem os resultados de projetos de larga escala (vide 

PRONAPA), primordialmente postos em prática e ainda atualmente guiando 

inúmeros trabalhos, é possível, ao deixar de se queixar dos resultados 

duvidosos, por mãos à obra, estudando cada região com finalidades 

específicas, confirmando ou negando os resultados dos primeiros trabalhos. 

Afinal, a Arqueologia, como qualquer outra disciplina, se firma quando novos 

modelos são testados, levando à dinâmica de ora invalidar paradigmas 

anteriores, ora mantê-los para a resolução de problemas. 

Neste sentido, é que submetemos as coleções depositadas no acervo do 

MAEA a análises. Pretendemos essencialmente, contribuir para a 

caracterização pormenorizada da cultura material já recuperada de alguns dos 

sítios arqueológicos da região pesquisada. De modo a ampliar o conhecimento 

dos vestígios arqueológicos regionais e apresentar suas características a 

comunidade científica, fomentando discussões que possam melhorar ou inovar 

na construção dos modelos de ocupação do território nacional. 
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