
3.2.4. Pedologia 
 
 A agricultura é apresentada como uma importante estratégia de 

obtenção de recurso para as populações Tupi. Inicialmente se apresentou a 

agricultura anterior à colonização européia como incipiente, mas esta noção 

vem mudando já que seria um erro chamar de incipiente o  

 
sistema agronômico dos indígenas que desenvolveram 
geneticamente a maior parte das plantas que alimentam, 
vestem e intoxicam a população mundial atual, tais como o 
milho, feijões, amendoim, cacau, batata-doce, abacaxi, 
algodão e tabaco. (BROCHADO, 1989: 77). 
 

 Deste modo, torna-se importante uma análise dos recursos pedológicos 

nas áreas próximas aos sítios. Infelizmente não dispomos de dados detalhados 

dos solos na região e não foram feitas análises com fins pedológicos durante 

os estudos de campo dos sítios abordados. Assim, estamos nos valendo do 

levantamento do Projeto RADAMBRASIL em escala de 1:1.000.000 (1982), 

sabemos ser uma escala sem detalhes, sobretudo quanto a pedologia que 

apresenta variações locais de acordo com o relevo, clima e formação 

geológica. Pelo menos com esta escala é possível situar os sítios dentro de um 

quadro pedológico regional e partindo deste tentarmos tecer avaliações mais 

pormenorizadas.  

 Como pôde ser percebido no mapa pedológico (Mapa 16) as áreas onde 

estão localizados os sítios arqueológicos tem seus solos classificados como 

Latossolo Vermelho-Amarelo, este solo pode ser definido como não 

hidromórfico como horizonte B latossólico. Apresenta textura argilosa com alto 

teor de ferro (Fe2O3), com seqüência de horizontes A, B e C e com transições 

entre os suborizontes difusas e graduais, acentuadamente a bem drenados, 

sendo o horizonte A predominantemente do tipo moderado (RADAMBRASIL, 

1982: 426). Regionalmente o Latossolo Vermelho-Amarelo apresentou duas 

divisões sendo álico quando a saturação de alumínio é superior a 50% 

apresentando baixa fertilidade e distrófico com saturação de alumínio inferior a 

50% com fertilidade média.  
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MAPA 16
MICRORREGIÃO DE JUIZ DE FORA: SOLOS

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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 Quanto à fertilidade este tipo de solo se apresenta com avançado 

intemperismo e baixa quantidade de minerais primários e baixa reserva de 

elementos nutritivos para as plantas (RADAMBRASIL, 1982: 426). Apesar 

disso são regionalmente muito utilizados para pastagens, culturas de café e 

milho (RADAMBRASIL, 1982: 427), sendo o milho um cultivar considerado 

mais exigente em relação ao solo do que, por exemplo, a mandioca.  

 Apesar do mapeamento do Projeto RADAMBRASIL, não permitir 

visualizar temos ainda associado aos sítios solos do tipo Gleissolos, 

caracterizados como solos mal drenados devido a se localizarem em áreas 

constantemente inundáveis ocorrendo em áreas planas próximo aos rios. Estes 

solos normalmente apresentam textura argilosa ou muito argilosa e maciça, 

portanto se prestando para alguns cultivares, sobretudo para a olericultura 

(RADAMBRASIL, 1982: 513; NOELLI, 1993: 262), e ainda os Gleissolos, por 

apresentarem grande concentração de fração argilosa são empregados como 

fontes de matérias-primas para a produção de cerâmica. 

 Os sítios analisados ficam próximos as terras mais baixas de sopés de 

serras, reconhecidamente mais férteis, por contarem com os ácidos húmicos 

que são carreados pelas águas superficiais das chuvas até as áreas mais 

baixas. Ao iniciar-se a exploração, os solos da Zona da Mata mineira, de modo 

geral, os solos se apresentariam moderadamente férteis, provavelmente seriam 

ácidos, mas possuíam bom teor de húmus, proporcionado pela floresta. 

(VALVERDE, 1958: 9). Ou seja, a cobertura da floresta tropical permitia um 

aumento da fertilidade dos solos, como a agricultura dos grupos de floresta é 

baseada na coivara (BROCHADO, 1977, NOELLI 1993), aproveita esta 

característica dos ciclos de autofertilização das florestas. A queimada do 

substrato vegetal libera os minerais necessários a nutrição das plantas, 

acelerando os processos químicos que ocorreriam a longo prazo com a 

decomposição. Desta forma, mesmo solos com baixo potencial agrícola podem 

suster seu uso agrícola dentro de estratégias de manejo agroflorestal, que 

corresponde ao uso combinado de cultivos anuais e perenes em diversos 

lugares na área de domínio da aldeia (NOELLI, 1993: 261).  

 
a maioria dos cultivares anuais ficam até 4 ou 6 anos numa 
mesma roça e na medida em que a vegetação secundária 
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começa a tomar força e a crescer, o local da roça passa a ter 
outras funções agrícolas, como o fornecimento de frutos 
arbustivos/arborícolas de espécies que iniciam seu processo 
fenológico alguns anos depois de plantados, a atração de caça 
e o fornecimento de matérias primas, etc. (...) Quando o 
número de plantas cultivadas ia sendo gradativamente 
diminuído em relação a sua proporção original, dando lugar as 
plantas alimentares perenes ali inseridas e ao iniciar este 
processo, novas roças seriam abertas em outros locais e as 
antigas passariam a ser objeto predominante de atividade de 
coletas. Estes locais de coleta ficariam em “pousio” por um 
período prolongado em geral no mínimo por vinte anos, até 
que houvesse um estrato arbóreo característico de mata 
jovens ou de pouca altura (± 10m), para então ser novamente 
derrubada e transformado novamente em roça. Estas, zonas 
deveriam ter baixa densidade e espessura do extrato vegetal 
arbóreo e troncos finos, mais fáceis de talhar com machados. 
(NOELLI, 1993: 291; 293). 
 

 Neste caso teríamos um franco processo de modificação do meio pelos 

grupos, evitando que uma limitação pedológica fosse empecilho para seu uso 

agrícola. Temos sempre que evitar analisar as potencialidades do meio-

ambiente somente por si mesmas, pois os grupos humanos desenvolveram um 

grande número de estratégias para manejar tais potencialidades em proveito 

próprio. 

 

 

3.2.5. Vegetação 
 
 Na bibliografia vemos uma íntima relação entre a vegetação e as 

populações produtoras das cerâmicas policromas, sendo estes grupos muitas 

vezes chamados de “grupos da floresta tropical” (BROCHADO, 1980; 1984) ou 

se falando de um “apego a mata” (PROUS, 1992: 373). Aparentemente os 

sítios relacionados a estas populações são mais recorrentes em áreas 

florestadas, apesar de termos muitos exemplos em ambientes não florestados.  

 Como o próprio nome indica a Zona da Mata mineira, foi até a segunda 

metade do século XIX amplamente recoberta por florestas e a Microrregião de 

Juiz de Fora é representada como recoberta em quase sua totalidade pela 

Floresta Estacional Semidecidual de acordo como o Projeto RADAMBRASIL 

(Mapa 17). Havendo ainda na microrregião áreas com Cerrado (savana), 

Floresta Ombrófila Aberta e áreas com ocorrências de Araucária Augustifólia. 
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Os estudos do Projeto RADAMBRASIL visaram apresentar o quadro 

vegetacional do Brasil no ano de 1500, para cumprir este objetivo os 

pesquisadores iniciaram o trabalho com uma análise da cartografia do século 

XIX. Somando a isso: conhecimento da linha climática, delimitação das eras e 

dos períodos geológicos, limites geomorfológicos examinando o relevo e a 

litologia e testes verificando a vegetação remanescente entendida como 

primaria (RADAMBRASIL, 1982: 558-559). Com isso se montou os mapas com 

as possíveis delimitações das ocorrências vegetais (Biomas) no Brasil pré-

cabralino. 

  As áreas onde se localizam os sítios arqueológicos abordados, segundo 

o estudo mencionado, apresentavam como cobertura a Floresta Estacional 

Semidecidual (Mapa 17). Esta floresta é classificada como “estacional” por 

estar relacionada a um clima com duas estações bem definidas, uma chuvosa 

e outra seca, ocasionando uma estacionalidade foliar dos elementos arbóreos 

dominantes (RADAMBRASIL, 1982: 583), é “semidecidual” por ter de 20 a 50% 

de árvores que perdem as folhas no período de seca. 

 A Floresta Semidecídua apresenta uma divisão relacionada às altitudes 

em que ocorre (VALENTE et alli, 2006: 85-86), deste modo temos : 

- Floresta Semidecídua Submontana que ocorre entre 300 e 700 m de altitude, 

nas proximidades de todos os cinco sítios aqui trabalhados. 

- Floresta Semidecídua Baixo-Montana entre 700 e 1100 m de altitude, nas 

proximidades dos sítios Emílio Barão, Teixeira Lopes, Poca e Primavera. 

- Floresta Semidecídua Fluvial em áreas com alagamentos sazonais, 

possivelmente próximos aos sítios Emílio Barão, Teixeira Lopes e Mata dos 

Bentes. 

 Além desta formação predominante, haveria ainda nas áreas próximas 

aos sítios formações vegetais típicas de áreas alagadas. Em maior (Emilio 

Barão, Teixeira Lopes e Mata dos Bentes) ou menor escala (Poca e 

Primavera), todos os sítios ficam próximos a áreas que apresentavam 

alagamento tendo recentemente passado por procedimentos de drenagem. 

Esta formação vegetal é caracterizada por vegetação arbustiva e plantas 

adaptadas aos solos permanentemente sob o nível freático como as “taboas” 

(do gênero Typha). Podemos pensar nas vantagens de se ter uma área 

pantanosa perto de um assentamento, já que estas são ricas em pesca, pois, 
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com as cheias muitos peixes ficam presos na vegetação e em pequenas 

lagoas; ricas também em caça, devido ao grande número de animais que 

buscam estes ambientes e plantas comestíveis cultivadas ou selvagens. A 

própria taboa citada pode produzir sete toneladas de rizoma comestível por 

hectare (o consumo por grupos Guarani é etnograficamente atestado por 

NOELLI, 1993: 336), possuindo valor protéico igual ao do milho e de 

carboidratos igual a da batata (BIANCO, et alii, 2003: 2). Como desvantagens 

temos que em áreas próximas a charcos são abundantes os insetos e 

assoladas por baixas temperaturas.  

 Quanto ao posicionamento dos sítios em relação à vegetação foi 

possível percebermos que os sítios maiores estão posicionados mais próximos 

as áreas com vegetação de alagadiços. Os sítios Emilio Barão, Teixeira Lopes 

e Mata dos Bentes, podem ser considerados como posicionados em uma área 

de transição entre a floresta e estas áreas com vegetação de brejo. Enquanto 

os sítios Poca e Primavera estão completamente inseridos em áreas 

florestadas, provavelmente os habitantes destes sítios também usufruíram dos 

recursos de áreas alagadiças, porém era necessário um maior deslocamento 

até as localidades em que estes se encontravam.  

No caso do sítio Emílio Barão quando analisamos as características de 

sua implantação no relevo relacionada à presença de vegetação de alagadiço 

nas proximidades, percebemos que esta vegetação por ser mais baixa 

possibilitava áreas mais abertas após a retirada da mata para instalação do 

assentamento. Possibilitando maior insolação, sobretudo, sendo a principal 

vertente ocupada a voltada para o norte, astronomicamente a de melhor 

insolação durante o período de inverno. O que é muito favorável neste caso, já 

que o sítio está em uma área com baixas temperaturas.  Quanto ao sítio Mata 

dos Bentes fica difícil entendemos sua relação com o entorno, já que a área foi 

extremamente modificada pelas obras do aeroporto e só sabemos atualmente 

que se tratava de uma elevação devido ao levantamento topográfico da área 

anterior as obras. 
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MAPA 17 
MICRORREGIÃO DE JUIZ DE FORA: VEGETAÇÃO

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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Apesar das pesquisas na Zona da Mata mineira ainda estarem em seu 

início, já se dispõem de dados que somados às referências bibliográficas nos 

permitem traçar referenciais sobre os processos de ocupação regional em 

período anterior a colonização européia. Assim, vemos predominantemente 

que os sítios encontrados na região estão localizados em áreas mais elevadas 

com características específicas segundo alguns itens do meio ambiente. 

Enquanto o sistema de assentamento histórico, diferentemente dos 

assentamentos indígenas, ocupou inicialmente apenas os fundos dos vales e 

partes mais baixas do terreno, aproveitando de forma diferenciada o meio. 

Assim, inicialmente, as atividades do período histórico pouco perturbaram o 

registro arqueológico, somente com a expansão das áreas agrícolas pela 

cafeicultura é que o impacto foi maior. Com o café há uma sistemática retirada 

da mata, construção e ampliação de estradas, acompanhadas pelo surgimento 

dos primeiros núcleos urbanos. São estes os principais agentes que 

danificaram e danificam os sítios arqueológicos regionais, e a cada dia novos 

empreendimentos vão tomando o ambiente e o modificando, exigindo 

pesquisas nas áreas afetadas. 

A Arqueologia de contrato vem na esteira destes empreendimentos 

sobre uma base de legislação patrimonial, de certo modo vem possibilitando o 

mapeamento dos sítios e classificações em todo o país, mas ainda é 

necessária uma maior dedicação daqueles que com ela trabalham no sentido 

dos estudos das coleções resgatadas. Deve-se priorizar a elaboração de 

cronogramas mais amplos tanto para os trabalhos de campo quanto para as 

análises laboratoriais e elaboração dos relatórios, além do que os resultados 

devem ser publicados de forma a permitir que todos os pesquisadores tenham 

acesso.  

O ensaio que aqui apresentamos, buscando entender o meio-ambiente e 

o homem que neste meio viveu, precisa ainda ser aprimorado com a ampliação 

das pesquisas regionais. Esperamos ter conseguido demonstrar o quão 

produtivo é tratarmos o meio enquanto uma paisagem e o homem como agente 

de sua construção. 
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