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"For the task of archaeology is not simply a matter of "piecing together the past"- as 
if the bits and pieces, the material data, could be fitted together in some painless way 
to make a coherent picture, as soon as they are dug up. The real task is, on tl!e 
contrary, a challenge and a struggle - a sustained struggle to devise meanings and 
interpretations which can be related to the finds, the data, in a coherent and justifiable 
way. The real intellectual excitement - and the exasperation - of the practice of 
archaeology comes from the tension between the abundance of the evidence on the 
one hand, and the very real difficulties in fórmulating warranted conclusions from it. 
This is an intellectual adventure which is ultimately more rewarding than the pursuit 
of new finds by continuing excavation". 

Colin Renfrew - Foreword - Binford, L. 1983. ln Pursuit of the Past. Decoding the 
Archaeological Record. Thames and Hudson. New York. p. 7 
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RESUMO 

A pesquisa pretendeu investigar como os grupos caçadores-coletores pré-históricos se 
adaptaram ao espaço geográfico e reconhecer seus padrões de assentamento. 
A bacia do ribeirão Queimador, no vale médio do rio Tietê, estado de São Paulo, foi 
escolhida porque havia informações sobre a existência de sítios arqueológicos na área. 
Tomou-se objeto de levantamentos arqueológicos realizados através de duas 
metodologias, o que resultou na localização de quinze sítios líticos e superficiais, além 
de quatro áreas de ocorrência de material lítico. 
O estudo foi realiz.ado segundo uma abordagem geoarqueológica e uma ênfase especial 
foi dada à análise da indústria lítica, principalmente dos aspectos tecnológicos. 

palavras-chave caçadores-coletores 
sítios arqueológicos superficiais 
geoarqueologia 
padrão de assentamento 
tecnologia lítica 



CAÇADORES-COLETORES PRÉ-HISTÓRICOS: ESTUDO 

GEOARQUEOLÓGICO DA BACIA DO RIBEIRÃO QUEIMADOR 

( V ALE MÉDIO DO RIO TIETÊ, SP) 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO AO TEMA E 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

1. 1. INTRODUÇÃO 

O estudo dos sítios arqueológicos superficiais são comumente preteridos 

em função dos enterrados. No entanto, como quase todos os vestígios arqueológicos 

de um sítio enterrado estiveram expostos a agentes naturais e antrópicos ao longo do 

tempo, a análise dos sítios superficiais pode auxiliar na identificação e na 

compreensão dos processos de formação dos registros arqueológicos. 

PROUS (1992) apresentou uma classificação dos sítios em função da 

estratigrafia: "quando os vestígios estão expostos e visíveis na superfície do chão 

atual, o sítio é chamado de superftcie, situação freqüente em zonas altas expostas à 

erosão. Se a erosão atuar durante muito tempo, as informações disponíveis serão 

muito restritas, pois, se estruturas são destruídas, os carvões lixiviados ou impossíveis 

de serem datados e várias ocupações podem ter misturado, nas superfícies, resíduos 

não-sincrônicos, cuja proximidade o arqueólogo terá dificuldade de interpretar. . . " 

Segundo WENGLER (1986), "o estudo destes sítios ainda suscita fortes 

críticas, fazendo com que haja uma tendência a deixá-los de lado em benefício dos 

sítios "enterrados". (Balout L., 1955, p.21): mas, não se pode esquecer que estes 

últimos, antes de serem soterrados, eram apenas depósitos de superfície, podendo 
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assim apresentar alguns defeitos; a duração do soterramento, só verificável por 

comparação com outros sítios, não pode jamais ser quantificada, e, mesmo quando 

isto for feita, os vestígios posteriores ao soterramento não são de forma alguma 

excluídos" .· 

Para BALOUT (1955), estes sítios ou nunca foram recobertos por 

sedimentos ou, o que é mais comum, resultam do remanejamento daqueles que 

envolviam os vestígios arqueológicos em sítios que já foram enterrados. Desta forma, 

os materiais arqueológicos se tornam visíveis à superfície. 

De acordo com WENGLER (1986), os sítios do segundo tipo, 

mencionados por BALOUT (1955), podem ser ricos ou não em informações 

dependendo de dois aspectos: 1) da posição do sítio e a intensidade da erosão, 2) de 

ser um sítio primário ou secundário. 

CALDARELLI (1983) enfocou em sua tese de doutoramento "sítios de 

um tipo especial, que GAUSSEN (1980) chamou, muito apropriadamente, de "os 

deserdados": aqueles em que a acidez do solo e a lixiviação fez desaparecer os ossos, 

as cinzas e os carvões e cuja pequena profundidade permitiu sua perturbação por 

instrumentos agrícolas. . . Na pior das hipóteses, com diz YELLEN (1977), esses 

sítios informam sobre os pontos da paisagem escolhidos pelo homem para seu 

assentamento. O maior problema em relação aos sítios superficiais é, a meu ver, a 

interpretação da estruturação do espaço, que se encontra, na maior parte dos casos 

totalmente alterada''. 

Na literatura arqueológica surgem, de tempos em tempos, trabalhos 

com o objetivo de valoriz.ar as informações advindas de sítios superficiais. Como 

exemplo disso, pode-se citar DAVIS (1975) e a arqueologia de superfície ("exposed 

/ 'étude de ces sites sou/eve encore de nos jours de tres vives critiques qui font que / 'on a 
tendance à /es délaisser au profit des sites dits "enterrés"( Ba/out L. , 1955, p.21); or, il ne faut pas 
oublier que ces demiers, avant d 'êtres enfouis, n 'étaient que des gisements de surface, et peuvent 
de ce fait en présenter certains défauts; les durées d 'enfouissement, n 'étant appréciables que par 
comparaison avec d 'autres sites, n 'ont jamais pu être chiffrées, et quand bien même cela serait, /es 
remaniements postérieurs à / 'enfouissement n 'en sont nul/ement exclus. 
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archaeology"), na Califórnia ou SCHLANGER & ORCUTI (1986) sobre as 

características dos sítios superficiais e inferências quanto as suas funções no Colorado. 

Na presente pesquisa, procurou-se analisar sítios superficiais 

localizados em uma região ocupada por grupos caçadores-coletores pré-históricos, 

cujos vestígios principais são artefatos líticos lascados em sílex. 

A idéia principal foi estudar a ocupação pré-histórica a partir de dados que, 

embora fragmentários e pouco diversificados, possam auxiliar na compreensão da vida 

dos grupos caçadores-coletores, principalmente no que se refere à organização 

espacial. Estes dados foram obtidos atráves de uma abordagem geoarqueológica, 

imprescindível ao tipo de problemática regional considerada. 

Embora a questão cronológica seja difícil de ser abordada pela 

ausência quase total de elementos passíveis de datação, a análise de como e por quê 

estes grupos humanos se estabeleceram no espaço geográfico e confeccionaram uma 

expressiva indústria lítica pode fornecer informações importantes para o entendimento 

da ocupação de caçadores-coletores no interior do Estado de São Paulo. Apesar da 

falta de alguns tipos de informações, os sítios arqueológicos superficiais fazem parte 

de um complexo sistema de sítios e sua análise é imprescindível para a comprensão 

dos padrões de assentamento dos caçadores-coletores. 

WILLEY (1953), no seu estudo inovador sobre o Vale Viro, no Peru, 

procurou definir o que é o padrão de assentamento: "o termo padrão de assentamento 

é aqui definido como o modo em que o homem se colocou sobre a paisagem em que 

ele viveu ... Estes padrões de assentamento refletem o ambiente natural, o nível de 

tecnologia em que os construtores operaram, e várias instituições de interação social e 

controle que a cultura manteve. Como os padrões de assentamento são, em grande 

parte, moldados diretamente por necessidades culturais de ampla aceitação, eles 

oferecem um ponto de partida estratégico para a interpretação funcional de culturas 

arqueológicas.,,. 

the term settlement pattern is defined here as the way in which man disposed himself over the 
/andscape on which he lived . .. These settlement patterns rejlect the natural environment, the levei of 
technology on which the hui/ders operated, and various institutions of social interaction and control 
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O projeto de Willey teve muita repercussão e marcou o interesse nos 

estudos de padrão de assentamento que desde a década de 50 estão se desenvolvendo 

em muitas regiões (para mais informações sobre estes estudos espaciais, ver 

PARSONS, 1972 e CLARKE, 1977). 

Com estas preocupações gerais, a tese foi estruturada de modo a 

abordar no capítulo I uma introdução ao tema e as bases teórico-metodológicas que 

nortearam o desenvolvimento da pesquisa. O capítulo II indica os objetivos do 

investigação e os trabalhos arqueológicos anteriores desenvolvidos na área de estudo. 

O capítulo III apresenta os fundamentos da paisagem, com enfoque 

principal nas bases geológicas e geomorfológicas, uma vez que têm grande 

importância nos estudos sobre a economia da matéria-prima e da debitagem. 

O capítulo IV descreve os sítios arqueológicos e os trabalhos 

realizados; no capítulo V há uma análise da indústria lítica, com ênfase na tecnologia. 

As Conclusões representam uma tentativa de discussão e interpretação 

dos dados e de correlacioná-los com os demais sítios líticos encontrados no interior 

do Estado de São Paulo, em especial, aqueles localizados nas bacias dos rios Tietê, 

Pardo, Paranapanema e Ribeira de Iguape, objetos de estudos sistemáticos há vários 

anos. Esta comparação, feita de uma maneira sintética, pretende abordar dois 

aspectos: os padrões de assentamento dos caçadores-coletores e a indústria lítica, do 

ponto de vista tecnológico. 

which the cu/ture maintained. Recause settlement patterns are to a large extent directly shaped by 
widely held cultural needs, they offer a strategic starting point for the functional interpretation of 
archaeo/ogica/ cultures. " 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

O tema da tese envolve três disciplinas científicas: geografia (especialmente 

geomorfologia) , arqueologia e geologia. As bases teóricas empregadas foram 

propostas por AB' SÁBER (1969) no campo da Geomorfologia e por CLARKE (1977) 

e BUTZER (1982) no campo da arqueologia. 

As relações entre a Geografia, a Arqueologia e a Geologia têm sido objeto de 

discussões de vários pesquisadores como RENFREW (1976, 1983), CLARKE (1977), 

GLADFELTER (1977, 1981), HASSAN (1979), BUTZER (1982), RAPP & 

GIFFORD (1982) , WAGSTAFF (1987) e GOUDIE (1987). Pretende-se, a seguir, 

discutir as idéias e propostas emitidas por estes autores e, como o presente trabalho é 

realizado com um enfoque geoarqueológico, uma reflexão sobre a subdisciplina toma

se necessária. 

O termo "geoarqueologia" tem sido utilizado deste a década de 70 e foi objeto 

de várias definições que refletem as formações acadêmicas e experiências de seus 

autores. GLADFELTER (1981) escreveu sobre os desenvolvimentos e direções da 

geoarqueologia, abordando seu significado, os tipos de pesquisas realizados nesta área 

e sugerindo atenção especial para a metodologia, o treinamento de geoarqueólogos e a 

experimentação. 

O termo "geoarqueologia" foi empregado pela primeira vez por K. W. Butzer 

(BUTZER, 1973), em um trabalho sobre sedimentos de um sítio arqueológico 

acheulense na África do Sul; depois, seu significado e métodos foram ilustrados em 

outro artigo (BUTZER, 1974). Em 1973, o simpósio "Sedimentos em Arqueologia" 

foi realizado e a publicação dos trabalhos apresentados ocorreu com o título "Geo

arqueologia: Ciências da Terra e o Passado" (DAVIDSON & SHACKLEY, 1976). A 

partir desta década, começou a aparecer na literatura de língua inglesa, com cada vez 

maior freqüência, a palavra "geoarqueologia" . 
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Várias definições foram elaboradas para geoarqueologia: 

RENFREW (1976) 

"Esta disciplina utiliza as técnicas do geocientista, usando seu interesse em solos, 

sedimentos e formas do relevo para enfocá-los sobre o "sítio" arqueológico, e para 

investigar as circunstâncias que governaram sua localização, sua formação como um 

depósito e sua subsequente preservação e história. Esta nova disciplina, a 

Geoarqueologia, interessa-se primariamente pelo contexto no qual são encontrados os 

vestígios arqueológicos. E como a Arqueologia, ou ao menos a Arqueologia Pré

Histórica, recupera quase todos seus dados básicos através da escavação, todo 

problema arqueológico inicia-se como um problema em Geoarqueologia. ,,. 

GLADFELTER (1977) 

As contribuições das geociências, particularmente da geomorfologia e da 

petrografia sedimentar, para a interpretação e reconstrução ambiental dos contextos 

arqueológicos é chamada de "geoarqueologia". -

HASSAN ( 1979) 

"Geoarqueologia é a verdadeira contribuição das geociências para a resolução dos 

problemas relacionados à geologia na arqueologia.,,-

• This discipline employs the ski//s of the geo/ogical scientist, using his concem for soi/s, sediments, and 
/andfonns to focus these upon the archaeologica/ "site", and to investigate the circumstances which 
govemed its /ocation, its formation as a deposit and its subsequent preservation and life story. This new 
discipline of geoarchaeology is primarily concemed with the context in which archaeologica/ remains 
are found. And since archaeology, or at /east prehistoric archaeology, recovers a/most ali its basic data 
by excavation, every archaeo/ogica/ prob/em starts as a prob/em in geoarchaeology 
- The contributions of the earth sciences, particularly geomorpho/ogy and sedimentary petrography, to 
the interpretation and environmenta/ reconstrution of archaeological contexts is called 
''geoarchaeo/ogy ". 

Geoarchaeology is true contribution from earth sciences to the resolution of geo/ogy-related 
problems in archaeology. 
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BUTZER ( 1982) 

"Geoarqueologia é o estudo e interpretação dos sedimentos e das paisagens físicas. 

Geoarqueologia implica em pesquisa arqueológica, usando os métodos e conceitos das 

geociências. " • 

Na década de 80, houve uma polêmica com relação aos termos 

geoarqueologia e geologia arqueológica. BUTZER ( 1982) deixou claro que considera 

a geologia arqueológica como geologia trabalhada com uma tendência ou aplicação 

arqueológicas e que os dois termos acima mencionados não têm o mesmo significado. 

Fêz distinções entre técnica e objetivo (as metodologias das ciências da terra 

contribuem para a compreensão do contexto arqueológico, sendo que essas 

informações são complementadas pela bioarqueologia, arqueometria e arqueologia 

espacial) e entre geologia e ciências da terra, pois as geociências compreendem a 

geografia e a pedologia, além da geologia, que fornecem dados essenciais ao estudo 

dos sistemas ambientais. 

Segundo RAPP & GIFFORD (1982), as designações geologia arqueológica e 

geoarqueologia não caracterizam dois extremos de um espectro de técnicas, mas dois 

objetivos de pesquisas contrastantes e igualmente legítimas e definiram a geologia 

arqueológica como a aplicação de técnicas geológicas na solução de problemas de 

natureza arqueológica. 

W AGST AFF (1987), na introdução do livro "Landscape & Culture. 

Geographical & Archaeological Perspectives", escreveu que a geografia e a 

arqueologia dizem respeito a duas dimensões do mesmo campo sendo que "o objetivo 

primário de ambas é estudar os efeitos do comportamento humano.,, ... Wagstaff 

sciences. 

Geo-archaeology is the study and interpretation of sediments and physical /andscapes. 
Geo-archaeology implies archaeologica/ research using the methods and concepts of earth 

- the primary objective of both is to study the effects of human behaviour. 
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considera que a geografia concentra-se na dimensão espacial enquanto a temporal é a 

preocupação comum à arqueologia e história. 

Opinião semelhante foi emitida anteriormente por RENFREW (1983): "A 

principal preocupação da geografia é com o homem no espaço, enquanto a da 

arqueologia é com o homem através do espaço.,, .. 

RENFREW ( 1983) atribuiu a reaproximação ocorrida a partir da 

década de 70 como o resultado da ampliação dos horizontes de ambos os lados. "O 

arqueólogo interessa-se cada vez mais pelos aspectos espaciais, tanto com o interesse 

analítico-locacional do geógrafo político e humano, quanto com os aspectos mais 

físicos da arqueologia da paisagem. O geógrafo, talvez, interessa-se com mais 

frequência pela profundidade do tempo, com a trajetória a longo prazo do sistema, 

que frequentemente só a arqueologia pode fornecer."-

Para Renfrew, a geografia e a arqueologia tem muito em comum, pois 

há sobreposição de interesses e convergências nos enfoques e metodologias que 

ambas empregam. 

Para HARTSHORNE (1978), "os geógrafos estudam o passado não só 

como "a chave do presente", mas também em função do seu próprio conteúdo 

geográfico. Cada período passado possui sua geografia "presente", e o estudo 

comparativo das diferentes geografias através de sucessivos períodos de tempo oferece 

um quadro da geografia e mudança, de uma · determinada época. Desse modo, a 

dimensão histórica do tempo se combina às dimensões do espaço''. 

BUTZER ( 1982) propôs um novo paradigma para a Arqueologia e citou 

quatro campos de estudos que fornecem dados para a compreensão dos ecossistemas 

humanos pré-históricos: 

1) geoarqueologia: estudo e interpretação dos sedimentos e paisagens; 

.. The prime concern of geography is with man in space, that of archaeology with man through space 
- The archaeologist is increasingly concemed with spatial aspects, both with the Jocational-analytica/ 
concerns of the human and politica/ geographer, and with the more physica/ aspects of landscape 
archaeology. The geographer, perhaps,. is increasingly concemed with time depth, with the Jonger
term trajectory of the system which oflen only archaeology can give 
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2) arqueometria: uso dos métodos físicos e químicos, incluindo proveniência de 

matéria-prima datação e prospecção; 

3) bioarqueologia: estudos de restos vegetais e animais que refletem atividades de 

subsistência assim como ambientes bióticos; 

4) Arqueologia Espacial. 

A abordagem da arqueologia que mais permitiria a integração da 

geografia e da arqueologia pré-histórica é a "arqueologia contextual" definida por 

Butzer ( 1982). Segundo este autor, " um objetivo geral praticável para a arqueologia 

contextual é o estudo de sítios arqueológicos ou de redes de sítios como parte de um 

ecossistema humano. É dentro deste ecossistema humano que as comunidades 

primitivas interagiram espacial, economica e socialmente com as matrizes ambientais 

nas quais elas estavam adaptativamente entrelaçadas .... Menos preocupada com 

artefatos do que com sítios, a arqueologia contextual concentra-se na expressão 

multidimensional das tomadas de decisão humana dentro do seu ambiente ... Esta 

abordagem contextual, muito dependente da arqueobotânica, zoo-arqueologia, 

geoarqueologia e da arqueologia espacial, é nova não em termos de seus 

componentes, mas devido ao seu objetivo geral, integrado, de entendimento do 

ecosistema humano '. • 

A Arqueologia Contextual inclui várias escalas - os sistemas espaciais e 

sócio-econômicos podem ser examinados em detalhe ou a nível geral - e dimensões. 

Para Butzer ( 1982) a arqueologia, como a geografia, é fortemente dependente dos 

métodos empíricos e modelos das ciências naturais, sendo uma ciência social devido 

ao seus objetivos. 

•a practicab/e general goal for contextual archaeology is the study of archaeological sites or site 
networks as pari of a human ecosystem. /t is within this human ecosystem that earlier communilies 
interacted spatially, economical/y, and socially with the environmental matrices into which they were 
adaptively interwoven ... Less concerned with artifacts than with sites, contextua/ archaeology focuses 
on the multidimensional expression of human decision making within lhe environment ... This contextual 
approach, heavily dependent on archaeobotany, zoo-archaeology, geo-archaeology, and spatia/ 
archaeology, is new not in tenns of its components but by virlue of its integrated, general goal of 
understanding the human ecosystem. 
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A Arqueologia Espacial, citada por Butzer como sendo o quarto campo 

de estudo, foi definida por CLARKE (1977) como " ... a recuperação de informação a 

partir das relações arqueológico-espaciais e o estudo das consequências espaciais dos 

padrões passados de atividade dos hominídeos nas, e entre feições e estruturas e suas 

articulações nos sítios, sistemas de sítios e seus ambientes: o estudo do fluxo e 

integração de atividades nas, e entre estruturas, sítios e espaços de recursos, desde a 

micro, até a semi-micro e macro escalas de agregação. A arqueologia espacial trata, 

portanto, das atividades humanas em qualquer escala, os vestígios e artefatos deixados 

por elas, a infraestrutura física que as acomoda, os ambientes afetados por elas e a 

interação entre todos estes aspectos. A Arqueologia espacial trata de um conjunto de 

elementos e relações .... 

CLARKE ( 1977) considerou três níveis principais da estrutura espacial, "cada 

nível com sua escala apropriada de suposições, teoria e modelos:"-

!) micro nível: nas estruturas ("Uma estrutura é qualquer unidade construída ou 

selecionada, e que contém atividades humanas ou suas consequências ... ")-

2) semi micro nível: nos sítios 

3) macro nível: entre os sítios. "Estudos nesta escala abrangem todas distribuições 

arqueológicas de larga escala dispersas através das paisagens, assim como os sistemas 

integrados de sítios que as geraram.,,-

Para CLARKE (1977), "manifestações individuais de análises 

de arqueologia espacial,quer de arqueologia de assentamento, análises de sistemas de 

sítios, estudos regionais, estudos regionais de área de captação, análises territoriais, 

• " .. . the retrieval of information from archaeo/ogica/ spatial relationships and the study of the spatial 
consequences offormer hominid activity pattems within and betweenfeatures and structures and their 
articulation within sites, site systems and their environments: the study of jlow and integrahon of 
activities within and between structures, sites and resource spaces from the micro to the semi-micro and 
macro scales of aggregation. Spatial archaeo/ogy dea/s, therefore, with human activities at every sca/e, 
the traces and artefacts /eft by them, the physica/ infrastucture which accomodates them, the 
environments that they impinged upon and the interaction between ali these aspects. Spatial 
archaeology deals with a sei of e/ements and relationships. 
- each levei with its appropriate sca/e of assumptions, theory and models 
- ( ·~ structure is any sma/1-scale constructed or se/ected unit which contained human activities or 
their consequences ... ") 
- Studies at this sca/e embrace all /arge-sca/e archaeo/ogical distributions dispersed across 
/andscapes as well as the integrated site systems that generated them" (Clarke, 1977). 
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análises locacionais, estudos de áreas de captação, mapas de distribuição, estudos de 

densidade, análises intra-sítios ou intra-estruturas, ou mesmo estudos estratigráficos, 

são todas formas particulares de estudos espaciais em escalas e contextos 

particulares. "· 

Observa-se que o macro nível de Clarke (onde modelos geográficos e 

econômicos são utilizados) é comparável ao primeiro nível de Ab'Sáber, que diz 

respeito à compartimentação regional. Os outros níveis de Clarke podem ser cotejados 

com o segundo de Ab'Sáber (sobre a estrutura superficial da paisagem). Todavia, 

como a compartimentação pode ser alterada no nível intermediário com certa rapidez, 

há um processo interativo temporal e espacial que pode ser mobilizado pela 

Arqueologia Espacial. 

W AGST AFF ( 1987) escreveu sobre a "Nova Arqueologia" ou Arqueologia 

Processual, surgida na década de 60, tendo David Clarke e Lewis Binford como 

grandes expoentes, e a Nova Geografia que emergiu nas décadas de 50 e 60: "elas se 

assemelhavam pela ampla utilização de uma abordagem hipotético-dedutiva para as 

indagações e pelo uso de análises estatísticas.,, .. 

BINFORD ( 1977) afirmou que o problema básico da arqueologia era como 

converter os fatos estáticos do registro arqueológico em afirmações sobre processos 

dinâmicos. 

BINFORD (1983b), analisando a questão da estrutura do sítio, escreveu que 

"eu estou convencido de que as pistas principais para o caráter das atividades, a 

organização do trabalho empregada em sua execução, e o uso antecipado de um local 

em termos do sistema global de subsistência-assentamento, estão codificadas dentro da 

organização da estrutura do sítio. Precisamos aprender sobre os fatores que afetam 

• "individua/ manifestations of archaeo/ogica/ spatial analysis, whether settlement archaeo/ogy, site 
system analyses, regional studies catchment area studies, te"itorial analyses, locational analyses, 
catchment area studies, distribution mapping, density studies, within-site and within- structure analyses 
or even stratigraphic studies, are ali particular fonns of spatial studies at particular sca/es and in 
particular contexts( C/arke, 1972, p.47). " 
.. they were similar in that widespread use was made of an hypothetico-deductive approach to enquiry 
and of statistica/ ana/ysis - . 
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como as pessoas se stabelecem, dispõem e usam um local; igualmente importante é o 

modo como um grupo mantém um sítio.,,. 

É interessante notar que mesmo com a Arqueologia Contextual sendo uma 

reação à Processual, segundo WAGSTAFF (1987), Butzer considera a Arqueologia 

Espacial, tal como definida por Clarke, como um dos campos de estudos necessários à 

compreensão dos ecossistemas humanos pré-históricos. 

Toma-se importante uma reflexão sobre a palavra sitio que tem acepções 

diferentes em Geografia e em Arqueologia. No caso de Geografia Humana, para 

AB'SÁBER (1957), um sítio urbano é "um pequeno quadro de relevo que 

efetivamente aloja um organismo urbano" e segundo MÜLLER (1958), com relação 

ao habitat rural, a palavra sítio refere-se à habitação. 

Pode-se fazer uma analogia com os conceitos clássicos de sitio e situação 

urbana. Segundo SORRE (1952), "a análise, apoiada sobre a história, da força de 

coalescência que mantém os homens agrupados, penetra, por assim dizer, no coração 

do fato urbano. Mas esta força só mostra toda sua eficácia sob condições geográficas 

favoráveis . Em diferentes pontos de nossos desenvolvimentos introduziram-se as 

noções de situação e de sítio. A força da idéia religiosa é importante para explicar a 

fortuna da Babilônia, cujo nome significa a porta de Deus. Mas igualmente importante 

é a grande encruzilhada do Oriente e sua situação única. Deve-se portanto chegar a 

definir as condições geográficas, a saber, as condições mais gerais, a situação, e as 

condições locais particulares, o sítio.,, .. 

• I am convinced that fundamental clues to the character of activities, the labor organization employed 
in their execution, and the anticipated use of a location in terms of the overall subsistence-settlement 
system, are coded into the organization of the site structure. We need to learn about the factors which 
ajfect how people establish, lay out and use a location; equally important is the way a group maintains 
a site . 
.. l'analyse, appuyée sur l'histoire, de la force de la coalescence qui mantien les hommes groupés fait 
ainsi dire penétrer au coeur du fait urbain. Mais cette force n'a toute son efficacité que dans des 
conditions géographiquesfavorables. On a vu à dijferentes endroits de nos développements s'introduire 
les notions de situation et de site. La force de l'idée religeuse est importante pour expliquer la fortune 
de Babylone, dont le nom signifiait la porte de Dieu. Mais c'est aussi le grand carrefour de l'Orient et 
sa situation unique. II faut donc en arriver à définir les conditions géographiques, a savoir, les 
conditions les plus générales, la situation, les conditions tocaies particulieres, le site 
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O termo habitat também provoca divergências. No Simpósio sobre o habitat 

rural, em 1958, Bernardes não achava que a expressão era adequada. MÜLLER 

(1958), quando se refere à habitação, observa que na localização da casa o homem 

rural enfrenta dois tipos de preocupações: a necessidade de proximidade da água e a 

procura de espaço amplo e plano para a moradia e benfentorias. "A escolha do sítio 

para a construção da casa varia com as condições e conveniências locais" (MÜLLER, 

1958). 

Em arqueologia, há várias definições de sítio arqueológico: 

EBLE (1971) 

O sitio arqueológico é definido como a menor unidade de espaço com a qual 

lida o arqueólogo. . . O "sítio" inclui o solo, o clima, a vegetação, os recursos 

naturais e tudo o mais que possa ter estado em relação com a vida de um determinado 

grupo humano. O "sítio arqueológico" é o repositório de restos de cultura passada, 

mas também deve ser associado aos materiais naturais que precisam ser levados em 

conta e devidamente integrados ( ... ) qualquer conceito de "sítio arqueológico" é o 

resultado imediato da preocupação teórica e metodológica do investigador que o usa 

como instrumento de trabalho. 

CLARK.E ( 1977) 

Um sítio é um locus geográfico que contém um conjunto aniculado de atividades 

humanas ou suas consequências, e frequentemente um conjunto associado de 
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estruturas; sítios podem ser assentamentos domésticos, centros cerimoniai.s, 

cemitérios, complexos industriais ou acampamentos temporários.,,. 

BUTZER ( 1982) 

Um sitio é um registro tangível de um locus de atividade humana passada. 

Si tios arqueológicos, de qualquer tamanho e complexidade, são fu.nções das 

atividades humanas e de agentes não-culturais, durante e após a ocupação.,,-

Nas várias definições apresentadas, o sítio é sempre apresentado como parte do 

espaço geográfico (Ab'Sáber: um pequeno quadro de relevo; Eble: menor unidade de 

espaço; Clarke: a geographical locus e Butzer: record of a locus). No presente 

trabalho, a definição de Clarke foi empregada e elaborou-se uma tipologia de sítios, 

pois o sítio arqueológico, diferentemente do que MÜLLER (1958) escreveu com 

relação ao habitat rural, não destina-se somente à habitação. O termo locus, utilizado 

tanto por Clarke como por Butzer, vem do latim e significa lugar. 

Segundo RENFREW (1983), "para o arqueólogo, uma das unidades 

fundamentais para a pesquisa sempre foi o "sítio", a contrapartida, até certo ponto, 

do "assentamento" ou "nódulo" do geógrafo.,,-

Para BINFORD (1983a), embora os arqueólogos falem de sítios, isto 

não significa que assumem os sítios como unidades básicas de organização. ( ... ) o 

sítio é uma unidade de síntese. Não se pode demonstrar a existência do sítio, até que 

se demonstre alguma aglomeração espacial de artefatos, que são as unidades de 

A site is a geographical locus which contained an articulated set of humans activities or their 

consequences and often an associated sei of structures; sites may be domestic sett/ements, ceremonia/ 

centers, cemeteries, industrial complexes or temporary camp locations. 

A site is a tangible record of a locus of past human activity. 
Archaeologica/ sites, of whatever size and complexity, are functions of human activities and of 

noncultural agencies, during occupation as wel/ as after occupation 
- for the archaeologist, one of the fundamental units for research has always been the "site ", the 
counterpart, to some extent, ofthe "settlement" or the "node" ofthe geographer. 
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observação necessárias para a definição de um sítio. Estou interessado em sítios, os 

locais fixos na topografia onde homens podem parar periodicamente e executar 

ações.,,. 

No seu artigo The archaeology of Place, BINFORD (1983a) escreveu: 

" Estou interessado nos padrões dos sítios. . . Os processos que causam a padronização 

dos sítios são padrões repetitivos de longo prazo no "posicionamento" de sistemas 

adaptativos no espaço geográfico.,, .. 

A atenção dos arqueólogos, que no início da Arqueologia enquanto 

disciplina científica, era destinada aos artefatos, voltou-se para os sítios e os sistemas 

de sítios. 

AB'SÁBER (1969a), com a preocupação de estabelecer bases 

geomorfológicas para servirem de diretrizes ao estudo do Quaternário intertropical 

brasileiro, expôs o conceito de Geomorfologia tripartite a que se filiava. Considerou 

três níveis de tratamento como essenciais na metodologia das pesquisas 

geomorfológicas: 

1) o entendimento da compartimentação da topografia regional e da caracterização e 

descrição das formas de relevo de cada um dos compartimentos; 

2) a obtenção de informações sistemáticas sobre a estrutura superficial das paisagens 

referentes a todos os compartimentos e formas de relevo observados; 

3) o entendimento dos processos morfoclimáticos e pedogênicos atuais; a compreensão 

da fisiologia da paisagem, através da dinâmica climática e das observações mais 

demoradas e sob controle de equipamentos de precisão. 

Ainda segundo AB'SÁBER (1969a), no segundo nível, através de 

estudos estruturais superficiais, obtem-se idéias sobre a cronogeomorfologia e 

proposições interpretativas sobre a seqüência de processos paleclimáticos e 

• (..) the site is a unit of synthesis. One cannot demonstrate the existence of a site until one can 
demonstrate some spatial clustering of artefacts, which are the units of observation necessary to the 
dejinition of a site" (Binford, 1983a) . 
.. 1 am interested in sites, the jixed places in the topography where men may periodically pause and 
carry out actions. 1 am concemed with site patteming ... The processes which cause site patteming are 
long-term repeti tive patterns in the ''positionning" of adaptative systems in geographic space 
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morfoclimáticos quaternários da área de estudo. São feitas observações geológicas de 

depósitos e geomorfológicas de feições antigas (superfícies aplainadas, relevos 

residuais) e recentes (formas de vertentes, pedimentos, terraços, etc). Estes estudos 

utilizam ". . . técnicas predominantemente geológicas - superposição de solos, 

contacto entre formações recentes, depósitos de vertentes, depósitos aluviais, crostas 

duras - porém, sempre, dirigidos segundo a ótica integradora da geomorfologia 

regional. Não será nunca o estudo do depósito que interessará à Geomorfologia, mas 

sim o estudo do depósito na qualidade de escombro de um processo que criou uma ou 

mais feições geomórficas (erosivas, residuais ou deposicionais)" (AB'SÁBER, 1969a). 

AB'SÁBER (1969a) escreveu que "se a Geomorfologia pretende atingir 

informações atinentes a esses três níveis de estudos científicos, todo pesquisador 

deverá ter uma idéia de suas possibilidades e deficiências operacionais, em relação às 

técnicas de pesquisa requeridas para cada um deles." O autor deixou claro que os 

métodos e técnicas utilizados para o estudo dos três níveis são diferentes e que cabe ao 

pesquisador a escolha de quais técnicas aplicar em seu trabalho. 

As pesquisas na bacia do ribeirão Queimador enfatizaram os dois primeiros 

níveis. Embora houvesse também uma preocupação com os processos atuais que 

colaboram na formação ou destruição do registro arqueológico, as pesquisas não se 

concentraram nos estudos da fisiologia da paisagem. Como escreveu AB'SÁBER 

(1969), constatando que uma paisagem tropical evolui ou se modifica a partir da sua 

riqueza superficial de produtos de intemperismo, solos e cobertura vegetal, "é 

evidente que o seu relevo atual comporta um saldo de interferências que somente pode 

ser compreendido a custa de uma investigação minuciosa dos seus depósitos 

superficiais. Na realidade, custou muito para se compreender que as bases rochosas da 

paisagem respondem apenas por uma certa ossatura topográfica, e que na realidade 

são os processos morfoclimáticos sucessivos que realmente modelam e criam feições 

próprias do relevo". 

É interessante notar as semelhanças existentes nos trabalhos de Ab' Sáber e 

Clarke. Ambos se preocuparam em repensar as disciplinas científicas nas quais se 
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especializaram (Geomorfologia e Arqueologia, respectivamente) sob os aspectos 

conceituais e metodológicos. Consideraram três níveis de estudo que se diferenciam 

pela escala de trabalho, métodos, técnicas e modelos empregados. 

Finaliz.ando a discussão sobre as bases conceituais, neste projeto, pretendeu-se 

enfatizar a geoarqueologia, abordando o primeiro e segundo níveis de Ab'Sáber 

(compartimentação e estrutura superficial da paisagem), macro e semi micro níveis de 

Clarke. No caso da geoarqueologia, a geomorfologia representou a parte mais 

importante refletindo muito menos uma filiação a um conceito deste subcampo (como 

o de Gladfelter) do que a experiência e treinamento da autora e as condições 

necessárias para atingir os objetivos propostos inicialmente. 
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1. 3. BASES METODOLÓGICAS 

Vários autores contribuíram para a escolha das metodologias utiliz.adas 

na elaboração da pesquisa e, sendo o tema de natureza interdisciplinar, as bases 

metodológicas devem ficar bem definidas. 

REDMAN (1973) apresentou uma estratégia organizacional sistemática 

para a investigação de campo e análise de artefatos, no intuito de operacionalizar 

avanços na teoria e prática arqueológicas, especialmente referentes à Nova 

Arqueologia ou Arqueologia Processual. Seu trabalho representa uma importante 

sistematização dos trabalhos arqueológicos de campo. 

No seu artigo, estabeleceu quatro princípios básicos: 

1. uso explícito de raciocínio tanto indutivo como dedutivo na formulação do plano 

de pesquisa e nos estágios posteriores da análise. 

2. Feedback analítico e programático entre os diversos estágios da pesquisa. 

3. Utiliz.ação explícita da amostragem por probabilidade. 

4 . Formulação de técnicas analíticas apropriadas à hipótese e ao assunto objeto.· 

O primeiro princípio refere-se à utiliz.ação combinada dos raciocínios dedutivo 

e indutivo na condução da pesquisa. 

O segundo diz respeito à investigação ocorrer em estágios, onde cada um 

auxilia no redirecionamento dos outros estágios da pesquisa e com retroalimentação. 

Como exemplo, Redman cita que os padrões de assentamento registrados no 

levantamento regional podem ser reavaliados à luz da cronologia detalhada das 

escavações estratigráficas posteriores. 

O terceiro princípio envolve a amostragem. Como raramente se poderá 

investigar todo o material, "temos que transigir, e selecionar uma quantidade limitada 

• l . explicit use of both inductive and deductive reasoning in the formu/ation of the research design and 
in the /ater stages of analysis; 2. programmatic and analytical feedback between different stages of 
research; 3. explicit utilization of probability samp/ing; 4. formulation of analy tical techniques which 
are appropriate to hypotheses and subject matter. 
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de material, que esperamos representar adequadamente todo o material, para fins de 

nossas interpretações posteriores. O arqueólogo confronta-se com este problema de 

amostragem a praticamente todo passo de sua investigação.,,. 

O quarto princípio refere-se aos métodos da análise arqueológica que precisam 

ser coordenados pelo tema e a hipótese em teste. "Os padrões de comportamento dos 

homens pré-históricos são o assunto objeto; os resíduos que eles deixaram para trás 

são o material que investigamos." .. 

Para operacionalizar estes quatro princípios, REDMAN (1973) propôs um 

esquema organizacional para o planejamento de uma pesquisa regional de campo 

("arcabouço organizacional para um plano de pesquisa de campo regional em 

múltiplos estágios")- , baseado em quatro estágios: 1) reconhecimento geral; 2) 

levantamento intensivo; 3) coleções superficiais controladas; 4) escavações, onde para 

cada estágio são estabelecidos o universo, a amostragem e o método. 

O primeiro estágio é o reconhecimento geral de toda a região combinado com 

investigações paleoecológicas. Fornece dados sobre a localização de muitos sítios na 

região e permite inferências gerais sobre os padrões de assentamento pré-históricos. 

O segundo estágio é um levantamento superficial mais intenso em uma amostra 

da região. É útil para separar ou estratificar a região em zonas ambientais e para 

escolher as áreas a serem amostradas em cada zona. 

O terceiro estágio é a coleta superficial sistemática e intensiva em uma 

amostra dos diferentes tipos de sítios localizados. Uma coleta intensiva, sistemática, 

da superfície, envolve a coleta completa de porções selecionadas da superfície do 

sítio, a fim de se entender a padronização quantitativa dos tipos de artefato através do 

mound. Isto pode ser combinado com coletas seletivas, mas diferenciadas 

• we must compromise and se/ect a limite d amount of material that we hope adequately represents ai/ 
the material for purposes of our /ater interpretations. The archaeo/ogist is confronted with this 
sampling prob/em at a/most every step of his investigation" (Redman, 1973). 
- The behaviora/ pattems of prehistoric people are the subject matter; the residues they /eft behind are 
the material we investigate" (Redman, 1973). 
- ("organizationa/ framework for a regional multistage fie/d research design") 
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geograficamente, de artefatos de diagnóstico que adicionem informação às amostras 

intensivas.,,. 

O quarto e último estágio da pesquisa de campo é a escavação de um ou mais 

sítios descobertos. 

Na área de estudo, foi empregada a estrutura organiz.acional para uma pesquisa 

de campo de REDMAN (1973), com exceção do último estágio. A região considerada 

no primeiro estágio, a bacia do ribeirão Queimador, foi objeto de um reconhecimento 

preliminar quanto aos aspectos geológicos, geomorfológicos, arqueológicos, 

pedológicos e de cobertura vegetal. No segundo estágio, a região foi dividida em 

compartimentos geomorfológicos e foram escolhidas locais onde ocorreu o 

levantamento superficial sistemático. No terceiro, em cada um dos sítios localizados 

foram coletadas amostras dos vestígios líticos lascados. 

Com relação ao segundo estágio, os trabalhos de PLOG & HILL (1971) e 

PLOG, PLOG & WAlT (1978) foram de enorme importância. PLOG & HILL 

(1971) criaram uma estratégia para tentar responder à questão: "Por que as 

populações pré-históricas locaram os sítios nos pontos onde elas o fizeram?"- , 

baseada na divisão da região em wnas através das variações de drenagem, formas de 

relevo e cobertura vegetal e na utilização de figuras geométricas (retângulos ou 

transects) onde a prospecção ocorre de maneira intensiva. 

No caso da bacia do ribeirão Queimador, foi utilizada a metodologia 

empregada com bastante sucesso na bacia do rio Guare{, baseada nos trabalhos acima 

citados e descrita em NEVES (1984). Trata-se da escolha de áreas (quadrados de 1 

km de lado) onde a prospecção dos sítios é feita de forma intensiva, através do 

caminhamento por uma equipe de quatro a cinco membros, distanciados cinqüenta 

metros um do outro. 

''An intensive, systematic surface col/ection involves complete col/ection of selected portions of the 
site surface in order to understand the quantitative patteming of artifact types across the mound. This 
may be combined with selective. but still geographically dif!erentiated, collections of diagnostic 
artifacts that add information to the intensive samples" (Redman, 1973). 

- Why did prehistoric populations /ocate sites where they did? 
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Estes quadrados foram delimitados em cartas topográficas (de escalas 1:50.000 

e 1: 10.000), em gabinete, e pretendeu-se abranger os vários compartimentos 

geomorfológicos existentes na área de estudo, no alto, médio e baixo vales. A figura 

geométrica - o quadrado de 1 km de lado - foi escolhida pela facilidade de ser 

identificada no relevo e por permitir prospectar várias formas de relevo. Foram 

localizadas nas cartas em escala 1: 10.000 (IGC) utilizadas em campo as áreas que 

foram efetivamente prospectadas e as outras onde foi impossível a visualização da 

superfície (construções como casas, currais, celeiros, áreas encharcadas com presença 

de taboa, pastagens com capim muito alto, alguns tipos e estágios de culturas como 

cana-de-açúcar madura, etc). 

Nota-se que este tipo de levantamento privilegia o encontro de sítios 

superficiais. Os enterrados só poderiam ser localizados através da observação de 

cortes naturais (como ravinas, voçorocas) ou artificiais (perfis em estradas) que 

evidenciam a estrutura superficial da paisagem. 

Quanto ao terceiro estágio, em cada um dos sítios arqueológicos 

localizados foi feita uma coleta superficial sistemática de vestígios líticos. Os sítios e 

os trabalhos realizados são melhor descritos e discutidos no Capítulo IV. 

No início das pesquisas na bacia do ribeirão Queimador, foi empregada 

a metodogia de EVANS & MEGGERS ( 1965) para o levantamento de sítios 

arqueológicos. Baseia-se no atendimento a informações orais e na realização de 

prospecções ao longo dos cursos d'água. Embora com a utilização deste método 

tenham sido levantados vários sítios na bacia, o seu emprego permite, através do 

caminhamento, localizar apenas os sítios que ocupam fundos de vales e baixas 

vertentes. Devido ao interesse em abordar temas como padrões de assentamento, 

houve uma mudança da metodologia empregada. 

É importante observar que no caso das duas metodologias utilizadas, 

embora em momentos distintos da investigação, ambas privilegiam o levantamento de 

sítios superficiais. Não foram feitas tradagens ou sondagens para localização de sítios, 
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apenas naqueles já identificados através da presença de vestígios arqueológicos na 

superfície. 

Uma outra opção para a prospecção da área seria o levantamento 

arqueológico regional com cobertura total ("full-coverage regional survey"). 

PARSONS (1990) abordou criticamente esta questão e escreveu que "Considero 

levantamentos com cobertura total e levantamentos amostrais como complementares, e 

não como abordagens alternativas para a pesquisa arqueológica. . . Para mim, a questão 

básica não é "Devo basear meu levantamento regional em cobertura total ou em 

amostragem?" Preferiria perguntar algo como "Dados os recursos financeiros à minha 

disposição e o que eu desejo saber, como posso coletar a informação mais apropriada 

sobre os padrões de assentamento regional?"" 

Para PARSONS (1990), "foi o conceito de sistema de assentamento 

(p.ex., Winters 1969; Stuever 1971; Parsons 1972; Flannery 1972), com sua ênfase 

na função do sítio e nas relações entre sítios, que forneceu a lógica principal e a 

justificativa para a execução de levantamentos regionais de cobertura total.,, .. 

Apesar das grandes vantagens que o levantamento com cobertura total 

da área poderia trazer, optou-se pelo levantamento amostral por dois motivos. O 

primeiro foi o emprego do método na bacia do Guareí com bons resultados e o 

segundo motivo foi que, mesmo a área sendo pequena (aproximadamente 24, 5 

quilômetros quadrados), não havia na época da pesquisa de campo, verbas suficientes 

para o levantamento com cobertura total. 

Para o caminhamento de cada quadrado amostral com uma equipe de 

quatro arqueólogos, é necessário de um dia e meio a dois de trabalho, apenas para o 

levantamento dos sítios. O tempo que se gasta nos trabalhos de detalhe em cada um 

• 1 regard ful/-coverage and sample surveys as complementary rather than a/temative approaches to 
archaeologica/ research . . . For me, the most basic question is not "Should my regional survey be based 
on fui/ coverage or on sampling? "Rather, 1 would ask some version of "Given what 1 want to know and 
the economic resources at my disposal, how can 1 col/ect the most appropriate information about 
regional settlement pattems? 
.. it has been the settlement system concept (e.g. , Winters 1969; Stuever 1971; Parsons 1972; Flannery 
1972), with its emphasis on site function and intersite relationships, that has provided the principal 
rationale and justification for doing ful/-coverage regional survey. 
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dos sítios localizados é difícil de calcular porque depende do acesso do local, 

dimensões, densidade dos vestígios arqueológicos, métodos de delimitação do sítio, 

métodos de coleta, realização de trabalhos de sub-superfície como sondagens e 

trincheiras, etc. Desta forma, se a opção fosse realizar o levantamento por cobertura 

total, seriam necessários aproximadamente 48 dias úteis, com uma equipe composta 

por quatro membros, apenas para localizar os sítios. 

No que se refere ao projeto ambiental, foi empregada a proposta utilizada na 

bacia do rio Guareí (COLTRINARI, 1984; COLTRINARI & AFONSO, 1987). 

Abrange duas fases nas quais se integram pesquisas de gabinete, campo e laboratório. 

Na primeira fase, o objetivo é a definição dos compartimentos geomorfológicos, a 

partir do mapeamento da geologia, hipsometria, formações superficiais e vegetais. Na 

segunda fase, são realizados trabalhos de detalhe nos sítios arqueológicos. 

Para a identificação da compartimentação topográfica regional e das formas de 

relevo existentes em cada compartimento foram analisadas cartas topográficas e 

temáticas em várias escalas, fotografias aéreas além do levantamento de campo. Para 

os estudos da estrutura superficial da paisagem foram utilizadas técnicas de 

geologia de superfície ". . . através das quais observam fatos estáticos (cortes, 

afloramentos, solos superpostos), visando compreender a dinâmica do passado 

recente" (AB'SÁBER, 1969). 

Houve uma combinação de propostas metodológicas no desenvolvimento da 

pesquisa pois " a investigação geoarqueológica do contexto da paisagem pode, em 

conjunto com o levantamento arqueológico, elucidar as sutis respostas recíprocas entre 

sistemas de assentamento e ecosistemas ao longo do tempo ... ,,. 

Embora importantes para a compreensão do ambiente da área de estudo, os 

aspectos pedológicos, botânicos e climáticos não foram objetos de estudos específicos. 

Dados sobre estes temas foram coletados na literatura especializada e através de 

observações de campo. Quanto à questão climática, observa-se que deve ser 

• Geo-archaeologica/ investigation of /andscape context can, in conjunction with archaeo/ogica/ survey, 
e/ucidate the subtle reciproca/ responses of settlement systems and ecosystems through time ... " (Butzer, 
IOR?I 
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considerada no presente e no passado contemporâneo aos grupos caçadores-coletores 

habitantes do sítio. Como observou AB'SÁBER (1989), "tomou-se, sobretudo, 

importante, indagar sobre em que condições climáticas e ambientais os primeiros 

grupos de caçadores-coletores transpuseram o istmo do Panamá e atingiram distantes 

paragens dos planaltos brasileiros". AB'SÁBER (1994/1995) escreveu como seriam 

as condições ambientais no Quaternário no território brasileiro. 

A análise dos artefatos líticos lascados foi baseada em TIXIER, 

INIZAN & ROCHE (1980), CALDARELLI (1983), MORAIS (1983) e AFONSO 

( 1987). O livro de TIXIER, INIZAN & ROCHE ( 1980) propôs uma sistematização da 

terminologia referente aos objetos líticos pré-históricos com base na tecnologia de 

produção e é um guia para a análise deste tipo de objetos. CALDARELLI (1983) 

apresentou a análise de vestígios líticos do vale médio do rio Tietê nos aspectos 

espaciais, tecnológicos, tipológicos e funcionais, abordando a indústria do vale do 

ribeirão Queimador. MORAIS (1983) fêz uma análise da indústria lítica do vale do 

Paranapanema e AFONSO (1987) para o vale médio do rio Pardo, utilizando 

basicamente os parâmetros escolhidos por CALDARELLI (1983), para facilitar 

comparações. Além das citadas, várias publicações foram consultadas para a escolha 

da terminologia apropriada: TIXIER (1963), LAMING-EMPERAIRE (1967), 

CRABTREE (1972) e BRÉZILLON (1977). 

Como importantes trabalhos de síntese sobre caçadores-coletores, 

podem ser citados KERN (1981) e SCHMITZ (1984, 1987). Na época em que foram 

redigidos, a ocupação de grupos caçadores-coletores no interior do Estado de São 

Paulo era pouco conhecida o que explica as raras referências aos sítios deste Estado, 

com relação ao sul do Brasil. 
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CAPÍTULO II - CARACTERIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA REGIONAL 

II. 1. OBJETIVOS 

Este estudo pretende investigar como os grupos caçadores-coletores se 

adaptaram ao espaço geográfico através da análise do estabelecimento dos sítios na 

paisagem e dos vestígios arqueológicos, especialmente dos artefatos líticos lascados. 

A hipótese de trabalho, a ser testada, é a seguinte: a escolha do local de 

ocupação (sítio) foi feita basicamente devido à presença de matéria-prima (sílex) usada 

na confecção de artefatos. 

O estudo da localização da matéria-prima é fundamental em uma região onde 

a distribuição de outros recursos naturais for relativamente homogênea. E como, 

devido às más condições de preservação de materiais orgânicos, os artefatos líticos 

lascados são os únicos vestígios arqueológicos existentes, sua análise espacial pode 

fornecer informações a respeito dos padrões de assentamento dos grupos caçadores

coletores. 

Os objetivos da investigação são: 

- localiz.ar os sítios arqueológicos na bacia do ribeirão Queimador e elaborar uma 

tipologia de sítios; 

- caracteriz.ar os grupos não-ceramistas que ocuparam a bacia; 

- identificar as relações entre os sítios arqueológicos e a paisagem, reconhecendo os 

padrões de organização espacial; 

- identificar os processos de formação, perturbação e destruição do registro 

arqueológico; 
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- identificar e localizar as fontes de matérias-primas que teriam sido utilizadas pelos 

artesãos pré-históricos na confecção de artefatos líticos lascados; 

- analisar os artefatos líticos lascados com ênfase nos aspectos espaciais e 

tecnológicos; 

- correlacionar os grupos caçadores-coletores com outros que habitaram o interior do 

Estado de São Paulo a partir de informações sobre padrões de assentamento e 

indústrias líticas. 

IL2 TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS ANTERIORES NA ÁREA 

O estudo da ocupação da bacia do ribeirão Queimador começou em 1981, no 

âmbito do "Programa de Pesquisas Arqueológicas no V ale Médio do rio Tietê" 

elaborado por Solange Bezerra Caldarelli, do Instituto de Pré-História da 

Universidade de São Paulo, juntamente com o Programa de Pesquisas Arqueológicas 

no Vale Médio do Rio Pardo, iniciado em 1979. 

Ambos os programas, inicialmente chamados de "Programa de Pesquisas 

Arqueológicas na Região Sudeste do Estado de São Paulo" e "Programa de Pesquisas 

Arqueológicas na Região Nordeste do Estado de São Paulo", foram concebidos para 

se conhecer melhor a ocupação pré-histórica no interior deste Estado, com ênfase nos 

sítios pré-cerâmicos. 

"Os objetivos gerais desses projetos visam esclarecer os movimentos 

migratórios empreendidos pelos grupos pré-históricos que ocuparam o interior do 

Estado, enquanto os objetivos específicos visam conhecer as diversas formas de 

ocupação desses grupos aos meios-ambientes regionais, através do estudo das relações 

entre suas atividades culturais e os micro-ambientes por eles explorados. Parte 

importante da pesquisa será dedicada, também, aos estudos sobre a estruturação do 
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espaço dentro dos sítios arqueológicos e à tecnologia de produção dos artefatos" 

(CALDARELLI, 1980). 

Atualmente, há uma intensificação das pesquisas no Estado de São 

Paulo sobre caçadores-coletores: na bacia do Paranapanenía desenvolvida por José 

Luiz de Morais e orientandos (MORAIS, 1983; KASHIMOTO, 1992; ARAÚJO, 

1995), na bacia do rio Ribeira de Iguape (DE BLASIS, 1988 ) e na bacia do rio 

Tietê, por Silvia Maranca. CALDARELLI (1983) apresentou e discutiu os sítios 

localizados nas bacias dos rios Guareí (vale do Paranapanema, próximo à área de 

transição com a do Tietê), Conchas e Sorocaba (ambos tributários do rio Tietê). 

Tendo feito parte, desde o início, dos trabalhos de levantamento dos 

sítios da bacia do ribeirão Queimador, afluente do ribeirão do Bicarne (tributário do 

rio Sorocaba), coordenados por Walter Alves Neves, interessei-me pela pesquisa mais 

aprofundada desta área. Desta forma, esta pequena bacia foi escolhida como área de 

estudo. 
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CAPÍTULO III FUNDAMENTOS DA PAISAGEM 

III. 1. AS BASES GEOLÓGICAS 

A área de estudo, a bacia do ribeirão Queimador, localiza-se, 

aproximadamente, entre os paralelos 23° 05' e 23º 10' de fatitude sul e os meridianos 

47° 45 ' e 48° 00' de longitude WG (Figura 1). Abrange parte dos municípios de 

Laranjal Paulista e Pereiras no Estado de São Paulo e está compreendida na folha de 

Laranjal Paulista (IBGE, escala 1 :50.000). 

O ribeirão Queimador é afluente do ribeirão do Bicarne, que por sua vez é 

tributário pela margem esquerda do rio Sorocaba (vale médio do rio Tietê), e sua foz 

situa-se ao sul da cidade de Laranjal Paulista (Figura 2). 

Na área compreendida pela folha de Laranjal Paulista afloram rochas do Grupo 

Tubarão (Formação Tatu{ e Itararé) e do Grupo Passa Dois (Formações Irati, Serra 

Alta e Teresina) da Bacia Sedimentar do Paraná. Informações geológicas sobre a área 

de estudo basearam-se nos trabalhos de síntese do IPT (Mapas Geológico e 

Geomorfológico do Estado de São Paulo, 1981) e da CPRM (ALGARTE et alii, 

1974a e b) , nos trabalhos de detalhe de Amaral (1971) sobre a Formação Irati e de 

Fulfaro ( 1970) sobre a Formação Corumbataí. 

A Formação Itararé (Cpi) "embora constituída quase inteiramente de 

sedimentos elásticos, localmente podem ocorrer camadas delgadas de carvão e calcário 

na formação. Suas maiores espessuras aflorantes são encontradas nas áreas 

meridionais do Estado, onde alcançam cerca de 1100 metros. ( ... ) No Estado de 

São Paulo as litologias predominantes são arenitos de granulação heterogênea . . . " 

Ocorrem também diamictitos ligados a processos glaciais, sedimentos rítmicos 

(varvitos), siltitos, argilitos e folhelhos. 

Na Folha Laranjal Paulista, as rochas da Formação Itararé afloram a nordeste, 

na área do rio Tietê, limitando-se com a Formação Tatuí nos divisores dos rios 
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Sorocaba e Tietê, e no sudeste, na bacia do rio Sorocaba. Existem áreas isoladas de 

rochas da Formação Tatuí em meio às da Itararé. 

A Formação Tatuí (Ptt) "é predominantemente constituída de siltitos. 

Subordinadamente ocorrem camadas de arenitos, calcários, folhelhos e sílex. ( ... ) Sua 

maior espessura em superfície é da ordem de 130 metros, ao sul do Estado, valor que 

diminui para nordeste e norte, em direção à borda da bacia sedimentar. " (IPT, 1981). 

Segundo SOARES (1972), a formação apresenta dois Membros de espessuras 

equivalentes. O inferior é constituído predominantemente de siltitos de cor marrom

arroxeada, às vezes brancos, finamente laminados. Localmente ocorrem arenitos finos 

com estratificação plano-paralela, delgadas camadas calcárias de cor cinzenta 

arroxeada e sílex. O Membro superior apresenta siltito com cores variadas: cinza

esverdeado, amarelo-esverdeado e verde; há intercalações de arenito fino e maciço 

com pequenas concreções calcárias, bancos calcários e conglomerados com seixos 

angulosos a arredondados de quartzo e sílex com até 5 cm de diâmetro. 

A idade da formação seria a do limite Kunguriano/Kazaniano e seu ambiente 

de sedimentação seria o de bacia aquosa de baixa energia, possivelmente marinha. 

Rochas da Formação Tatuí afloram nas áreas central e leste da Folha Laranjal 

Paulista, de norte a sul, nos baixos vales do ribeirão do Bicarne, ribeirão Boa Vista, 

córrego Tira-Saia e ribeirão do Queimador e ao longo do curso do rio Sorocaba tanto 

a norte quanto a sul da cidade de Laranjal Paulista. 

A Formação lrati (Pi), unidade estratigráfica mais baixa do Grupo Passa Dois, 

"constitui-se de folhelhos pirobetuminosos, folhelhos pretos não pirobetuminosos, 

dolomitos cinzentos e alternados com folhelhos escuros, por vezes nodulosos, 

calcários mais ou menos intensamente dolomitizados, siltitos, folhelhos e arenitos 

finos, cinzentos. Arenitos de granulação fina a grossa, conglomerática, e camadas de 

conglomerado ocorrem ocasionalmente na base da formação " (IPT, 1981). 

Apresenta dois Membros: Taquaral e Assistência. A parte inferior corresponde 

ao Membro Taquaral " de natureza predominantemente pelítica. Constituem-no 

argilitos,. folhelhos de cor cinza clara a escura e siltitos" (IPT, 1981). Em São Paulo, 
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raramente se apresenta com mais de 1 O metros de espessura. O Membro Assistência 

apresenta "dolomitos e calcários parcialmente dolomitizados e folhelbos 

pirobetuminosos e piritosos" (IPT, 1981). Predomina a estratificação plano-paralela, 

rítmica, com alternância de carbonato e folhelho. Sua espessura em São Paulo varia 

de 30 a 50 metros. 

A idade da formação pode ser permiana superior (kaz:aniana) ou eopermiana, 

baseado em estudos palinomórficos no primeiro caso e da ictiofauna no segundo. 

O ambiente de deposição pode ter sido "marinho de águas rasas, em bacia ou 

bacias grandemente confinadas, em clima adequado à precipitação de calcários e 

condições físico-químicas favoráveis a sua dolomitização e à acumulação de matéria 

orgânica geradora dos pirobetumes" (IPT, 1981). 

Na folha Laranjal Paulista, rochas da Formação Irati afloram na área 

central e oeste na direção norte-sul, nos médios vales do ribeirão Queimador e de seu 

afluente córrego das Abóboras. Nesta folha, rochas das Formações Irati e Tatuí são as 

que mais afloram. "Em Laranjal, no leito do Ribeirão das Onças, ocorre o Tubarão 

abaixo do Irati (não nos foi possível ver o contato direto), sendo representado por 

siltitos arenosos verdes quando molhados. Quando secos são cinzentos muito 

ligeiramente esverdeados" (AMARAL, 1971). 

AMARAL ( 1971) estudou os aspectos geológicos, petrográficos e 

sedimentológicos da Formação Irati e considerou como a característica mais notável 

desta formação sua uniformidade litológica numa grande área de ocorrência dos 

Estados de São Paulo ao Rio Grande do Sul, em quase toda a extensão da Bacia do 

Paraná. Segundo AMARAL (1971), "a litologia do Irati constitui-se essencialmente de 

folhelhos pretos, por vezes pirobetuminosos, e dolomitos, ora mais, ora menos 

calcítico. É notável a constância do sílex, quer sob a forma de concreções, quer como 

leitos decimétricos de grande extensão na horizontal". 

O sílex presente na Formação Irati ocorre, de acordo com AMARAL 

(1971), de cinco maneiras distintas, provavelmente correspondendo a diferentes 

processos genéticos: 
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1) camadas de vários centímetros a um palmo ou mais de espessura, contínuas ou não, 

substituindo total ou parcialmente os calcários da zona rítmica (camadas rítmicas de 

calcário e folhelho). O sílex, que ocorre sob a forma de leitos, é mais comumente 

preto, tem estrutura homogênea, podendo ser castanho, cinzento ou creme. De 

acordo com experiências realizadas com este sílex preto, aquecendo-o com maçarico, 

nota-se que a cor se conserva, tratando-se muito provavelmente de coloração por 

estrutura e não por pigmentação porque a matéria orgânica seria destruída. 

2) nódulos esféricos, muito comumente coalescidos em formas diversas e chamados de 

bonecas do Irati. São achatados principalmente segundo o plano de estratificação e 

predominam os nódulos centimétricos, existindo também os de poucos milímetros até 

um decímetro ou mais de tamanho. Ocorrem nos calcários e nos folhelhos da zona 

rítmica onde são mais abundantes e sua distribuição pode ocorrer em um determinado 

leito de calcário ou de forma caótica. A presença de nódulos nos folhelhos perturba a 

estratificação, não se sabendo se os folhelhos acomodaram-se ou se foram forçados 

pelo sílex durante o crescimento dos nódulos. No caso dos calcários, os nódulos 

podem perturbar a estratificação ou não, sendo que no primeiro caso, exibem em seu 

interior a estrutura do calcário substituído. A abundância de esporos no seu interior 

sugere uma origem singenética. Concentram-se no solo avermelhado e servem para 

diferenciá-lo da terra roxa. 

3) veios irregulares atravessando o banco calcário, à vezes com forma lenticular. Não 

são observados na zona rítmica, menos sujeita ao processo de fissuração, e tem 

coloração cinzenta ou acastanhada, nunca preta. O calcário próximo ao veio pode ter 

sido substituído por sílex. 

4) blocos grandes, de forma irregular, de pouco mais de 0,5 m de tamanho, de 

coloração acastanhada. Sua origem parece estar relacionada ao intemperismo, que 

teria mobilizado a calcedônia finamente disseminada pelos calcários da Formação 

Irati. 
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5) lâminas de origem singenética: sílex finamente laminado disposto em delgadas e 

descontínuas lâminas de 1 a 5 mm de espessura, espaçadas de 5 até 20 cm em certas 

zonas. Ocorrem tanto no banco de calcário quanto na zona rítmica e tem coloração 

acastanhada ou cinzenta. Tem origem primária. 

As diversas formas de sílex tem várias origens: singenética, metassomática, a 

partir de soluções relacionadas ao magmatismo basáltico e ocasionalmente de origem 

climática. O sílex singenético, ou seja, formado antes da diagênese dos calcários, 

pode ter sua origem na dissolução e posterior precipitação de espículas silicosas de 

esponjas. 

A Formação Serra Alta (Psa) "apresenta-se como um pacote de folhelhos 

idênticos aos do Membro Taquaral, com argilitos e siltitos de cor cinza a preta, 

contendo concreções carbonáticas. A laminação horizontal é a estrutura mais 

constante" (IPT, 1981). Em São Paulo apresenta espessuras de até 50 metros 

chegando a 15 metros em cortes da Rodovia Castelo Branco e desaparece a nordeste 

de Laranjal Paulista. 

Parece representar um ambiente de sedimentação marinho, de águas pouco 

profundas. Sua idade é kazaniana. 

Na folha Laranjal Paulista, afloram rochas da Formação Serra Alta a oeste, na 

direção norte-sul, nos altos vales dos ribeirão do Queimador, córrego das Abóboras e 

ribeirão Boa Vista, e ao longo do rio de Conchas. 

A Formação Teresina (Pt) "apresenta-se como uma alternância de lâminas, 

camadas delgadas e bancos de folhelhos, argilitos, siltitos e localmente, arenitos finos. 

Camadas de calcário podem-se mostrar no alto da formação , assim como se sfiex, 

delas provenientes (. . . ) Predominam nos pelitos da formação cores cinza clara a 

escura, mas podem também ser esverdeados ou avermelhados" (IPT, 1981). Ocorrem 

estruturas oolíticas nos calcários e sílex deles provenientes. 

Em São Paulo a formação atinge até 200 metros de espessura. Sua idade é 

permiana ou Ka7.aniana, de acordo com estudos do conteúdo fossilífero, no primeiro 
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caso, ou palinológicos, no segundo caso. Há controvérsias sobre o tipo de ambiente 

aquoso em que se processou a sedimentação. 

A Formação Teresina é pouco representada na folha Laranjal Paulista, 

aparecendo a nordeste, na margem esquerda do rio de Conchas, próximo à nascente 

do ribeirão do Queimador e em pequenas áreas a sudoeste da folha tendo em tomo 

rochas da Formação Serra Alta. 

Na folha Laranjal Paulista, embora não na bacia do ribeirão do Bicarne, 

aparecem sedimentos aluvionares quaternários (Qa) associados ao rio Sorocaba e ao 

seu afluente ribeirão das Onças , e rochas intrusivas básicas (JKB). 

Correlações foram feitas entre as Formações Serra Alta e Teresina e a 

Formação Corumbataí. Segundo IPT (1981), "modificações faciológicas relativamente 

às formações Rio do Rasto (com a qual se interdigita em seu alto), Teresina e Serra 

Alta, impedindo individualizá-las nos mapeamentos, o predomínio das tonalidades 

arroxeadas na sedimentação lamítica, refletindo ambiente de sedimentação particular 

(que seria o de planície de maré . . . ) e a tradição no uso do termo justificam sua 

retenção". Na bacia do rio Corumbataí, que é considerada como região tipo, a 

Formação Corumbataí apresenta siltitos, argilitos e folhelhos cinzentos a roxo

acinzentados e cimentação calcária. 

FULFARO (1964) apresentou observações estratigráficas e paleontológicas na 

faixa aflorante da Formação Corumbataí, na região de Conchas. Na rodovia estadual 

São Paulo - Botucatu (Marechal Rondon), no km 181, antes da cidade de Conchas, 

observou rochas da Formação Irati, com as características concreções de sílex e no 

km 185 rochas da Formação Corumbataí, com o aspecto folhelhóide e cor arroxeada. 

O contato desta formação com a Botucatu ocorre mais a oeste, fora dos limites 

ocidentais da folha de Laranjal Paulista. Segundo FÚLFARO (1970), "a litologia da 

Formação Corumbataí na região consiste predominantemente em siltitos arroxeados e 

variegados, estratificados plano-paralelamente, mais freqüentemente, com ripple

marks e mud-cracks. Observa-se, também, verdadeiros sedimentos rítmicos, em que 

há alternância de silte com delgadas camadas de argila; ocorrem, ainda, camadas 
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espessas de siltito calcífero, às vezes, fortemente calcífero, freqüentemente de cor 

cinza-claro que, por serem mais resistentes à erosão projetam-se nos afloramentos e 

no relevo. Nessas camadas de siltitos calcíferos, observam-se lentes e nódulos de 

sílex, bem como ripple-marks que, devido à maior resistência da rocha, apresentam-se 

com melhor nitidez". 

Segundo FÚLFARO (1964), ocorrem zonas de sílex correspondentes a 

antigos leitos de calcário substituídos por sílica, sendo que em uma delas o autor 

localizou dois jazigos fossilíferos nas imediações da cidade de Conchas. Fúlfaro 

apresentou um esboço geográfico e geológico abrangendo a região de Conchas e as 

localidades fossilíferas referidas no trabalho, na escala 1: 625.000, onde na região 

abrangida pela quase totalidade da Folha Laranjal Paulista afloram rochas dos Grupos 

Tubarão, a leste e Passa Dois a oeste, sendo que o limite situa-se, grosso modo, no 

interflúvio entre os afluentes pela margem direita do rio Conchas e os das margens 

esquerda do rio Tietê e Sorocaba. Estes limites correspondem, grosseiramente, aos 

do mapa geológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981), entre as Formações Tatuí 

(Grupo Tubarão) e Irati (Grupo Passa Dois). 

No artigo sobre a região de Angatuba, a sudoeste da área de estudo, Fulfaro 

( 1970) observou que os níveis silicificados aflorantes das Formações Irati e Estrada 

Nova (Corumbataí) constituem um dos fatores que comandam a esculturação do 

relevo. A silicificação ocorre também nas rochas da Formação Botucatu e do Grupo 

Tubarão e apresenta-se de duas maneiras na área de Angatuba: substituição total dos 

componentes pré-existentes, como os leitos de sílex das Formações Irati e Estrada 

Nova, e como uma "silicificação intersticial" definida por Leinz (1938), como os 

siltitos e arenitos silicificados do Grupo Tubarão e Formações Estrada Nova e 

Botucatu. 

ALGARTE et alii (1974) realizaram estudos sobre a Folha de São 

Paulo, na escala 1: 250.000, para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

sendo que a Folha de Laranjal Paulista localiza-se no noroeste da de São Paulo. 

Consideraram uma coluna estratigráfica diferente daquela apresentada no trabalho 
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posterior do IPT, que foi adotada no presente trabalho. As Formações Serra Alta, 

Teresina e Irati fariam parte do Subgrupo Estrada Nova do Grupo Passa Dois, sendo 

que as duas primeiras foram mapeadas conjuntamente sob a denominação de Subgrupo 

Estrada Nova não diferenciado. No entanto, como trabalharam e sintetizaram os 

dados sobre a geologia da quadrícula da Laranjal Paulista, suas observações gerais são 

de grande importância para o estudo da geologia desta área. 

Para estes autores, a cidade de Cesário Lange é o centro principal de 

ocorrência da Formação Irati. "Os sedimentos Serra Alta e Teresina não diferenciados 

apoiam-se concordantemente sobre os sedimentos da Formação Irati, acima do seu 

último nível · de folhelho betuminoso e constituem a última seqüência gondwânica 

ocorrente na área. A cidade de Pereiras centraliza a principal área de afloramentos 

situada no extremo NW da Folha. Este conjunto apresenta-se pouco desenvolvido 

atingindo no máximo 80 m de espessura no espigão divisor de águas dos rios 

Sorocaba e de Conchas; contudo em média as espessuras estão ao redor de 40 m" 

(ALGARTE et alii, 1974). 

Segundo estes mesmos autores, a Formação Serra Alta é constituída por siltitos 

escuros, localizados nos primeiros 15 metros e a Teresina por siltitos com 

intercalações de folhelhos e arenitos argilosos. Ao tratar da evolução geológica da 

área, afirmam que os sedimentos argilosos ou argilo-carbonáticos, com restos de 

animais e vetetais da Formação Irati depositaram em amplos e volumosos lagos de 

águas calmas, apresentando conexões com o mar (faixas salobras). A sedimentação 

argilo-síltica da Formação Serra Alta e a silto-argilosa, com material carbonático da 

Teresina ocorreu em mares interiores e planícies de marés. 

No mapa geológico do IPT (1981), há vários falhamento, sendo que o 

mais longo corresponde ao vale do rio Conchas, mostrando um controle estrutural. 

Outras falhas limitam o corpo intrusivo situado a sudeste da folha Laranjal Paulista, 

por exemplo. 
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III. 2. AS FORMAS DE RELEVO, A ESTRUTURA SUPERFICIAL DA 

PAISAGEM E OS SOLOS 

Segundo a Divisão Geomorfológica do Estado de São Paulo, proposta por 

ALMEIDA (1964), a área de estudo localiza-se na Depressão Periférica, na Zona do 

Médio Tietê. 

Para PENTEADO (1976), a Depressão Periférica Paulista foi identificada pela 

primeira vez em 1927 por Pierre Denis, como faixa erosiva deprimida à semelhança 

do Morvan francês e chamada de Depressão Periférica por Moraes Rego. 

De acordo com AB' SÁBER ( l 969b ), a Depressão Periférica Paulista tem a 

forma de "um corredor de topografia colinosa de aproximadamente 50 km de largura, 

nitidamente embutido entre a cuesta da Borda da Mata e Monte Santo e as elevações 

cristalinas do acidentado Planalto Atlântico. Ao atingir o médio Mogi-Guaçu a 

depressão atinge de 80 a 100 km de largura, alcançando 120 km na área do médio 

Tietê". 

Segundo PENTEADO (1976), "esta área paleozóica, deprimida entre as 

escarpas mais avançadas da zona das cuestas, que delimitam a borda oriental dos 

derrames basálticos, com desníveis da ordem de 200 a 300 metros, e o Planalto 

Cristalino Atlântico, é uma das unidades morfológicas mais características do Estado 

de São Paulo. É uma faixa de cerca de 450 quilômetros de comprimentos de norte a 

sul. .. " 

"A Depressão Périférica corresponde à faixa de ocorrência das seqüências 

infra-basálticas e mesozóicas do Estado de São Paulo, incluindo ainda áreas 

descontínuas de corpos intrusivos, sob a forma de diques e "sills" de diabásio" (IPT, 

1981). 

Sua origem, segundo AB'SÁBER (1969b), é predominantemente denudacional 

e a depressão é considerada "um dos mais notáveis e esquemáticos casos de 

n morvans" intertropicais conhecidos na literatura geomorfológica". 
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A província geomorfológica da Depressão Periférica foi subdividida em três: 

Zona do Médio Tietê, Zona do Paranapanema e Zona do Mogi Guaçu, delimitadas 

segundo os divisores de água dos três rios e ". . . embora sede de complexa 

morfogênese, tem a distribuição de suas formas essencialmente governada por 

expansões dos vales dos grandes rios que demandam o oeste" (IPT, 1981). A área de 

estudo localiza-se na Zona do Médio Tietê. 

Segundo ALMEIDA (1964), a Zona do Médio Tietê compreende cerca 

de 15.400 quilômetros quadrados, o que representa aproximadamente 2/5 da área total 

da Depressão Periférica. Esta Zona " ... mostra relevo muito mais diversificado, pois 

que mais fundamente erodido que os das zonas vizinhas, tendo suas estruturas 

resistentes postas em claros ressaltos topográficos. Para facilidade de indicação 

cartográfica, propomos delimitar a zona do médio Tietê seguindo os divisores de 

águas da bacia com os dos Rios Mogi-Guaçu e Paranapanema, delimitação que se 

aproxima da proposta por Deffontaines". 

Para ALMEIDA (1964), "de modo geral, a topografia da zona (do 

médio Tietê) é pouco acidentada, com desníveis locais que só excepcionalmente 

ultrapassam 200 m. Por toda parte predominam colinas baixas, de formas suavizadas, 

separadas por vales jovens, sem planícies aluviais importantes, determinados pela 

intersecção dos perfis convexos das encostas. É toda a zona coberta por rede de 

drenagem bem organizada, em cuja hierarquia se salientam três rios: o Tietê e seus 

dois afluentes, os rios Piracicaba e Sorocaba, todos procedentes das terras altas 

elevadas do planalto cristalino . . . A Formação Irati é constituída de meia centena de 

metros de espessura de folhelhos e, subordinadamente, calcários e siltitos, sedimentos 

que se mostram apreciavelmente silicificados ... Tal disposição e litologia permitem à 

Formação Irati apresentar-se na zona como degrau assimétrico que à margem esquerda 

do rio Tietê assume caráter de cuesta . . . A cuesta de Laranjal é geralmente muito 

disfarçada. A Formação Irati atua como um todo, no suporte do relevo, que nela tem 

talhados perfis muito suavizados. Os campos do reverso da cuesta mostram ampla 

convexidade de concordância com os perfis do fronte, por sua vez tornados côncavos 
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no sopé do relevo onde se apresentam os folhelhos Taquaral. Sempre faltam escarpas 

ou taludes íngremes. A cuesta somente tem um rebordo claramente discernível de 

Cesário Lange para norte, pois que na região logo a norte e oeste da cidade de Tatuí, 

nas rodovias para Itapetininga, Quadra e Cesário Lange, as Formações Irati e 

Itapetininga acham-se niveladas a 620 m, sem qualquer ressalto no contato. Em planta 

tem o fronte dessa cuesta desenho muito lobado, com reentrâncias em que se abrigam 

ribeirões obseqüentes como o Turvinho, Garapó, da Onça, Bicarne, etc. Seu reverso 

mostra-se como campos de relevo extremamente uniforme, de que dá bem idéia a 

região vizinha à estação de Maristela, situada a 61 O m de altitude, a oeste de Laranjal 

Paulista. Esta cidade abriga-se às faldas da cuesta, a 530 m de altitude . . .Já Cesário 

Lange, a sudoeste, acha-se em entalhe profundo do fronte da cuesta". 

De acordo com o mesmo autor, ". . . sendo relativamente delgadas as 

estruturas silicificadas da Formação Corumbataí, e resistindo muito mais à erosão que 

os folhelhos e siltitos subjacentes, a cuesta de Pereiras freqüentemente apresenta 

escarpa em seus altos, tendo seu fronte perfils subretilíneos, bem diversos dos 

apresentados pela cuesta de Laranjal. Nele podem existir pequenos degraus estruturais 

correspondentes a outras tantas camadas de sfiex ou margas silicificadas. Suas faldas, 

unicamente em folhelhos, tem relevo muito suave que se continua com os chapadões 

do reverso da cuesta de Laranjal. Sua crista eleva-se de 50 a 70 m acima das planícies 

do rios das Conchas ... Mostram altitudes que desde cerca de 750 m nas nascentes do 

rio Tatuí diminuem para norte, não atingindo 600 m na região de Conchas". 

Embora a topografia da Zona do Médio Tietê seja pouco movimentada, 

a presença dos relevos cuestiformes é marcante e foi assinalada por vários autores. 

Segundo ALMEIDA (1964), estão relacionados à sucessão de camadas de litologias 

variadas que apresentam resistências diferenciadas à erosão e imprimem à Zona do 

Médio Tietê relevos assimétricos. 

Para o IPT (1981), "na área de domínio das rochas paleozóicas, os contrastes 

litológicos, a estrutura monoclinal e diferentes inclinações das camadas comandam os 

processos erosivos, destacando saliências cuestiformes de pequena expressão. Tais 
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saliências são sustentadas por rochas carbonáticas da Formação Irati, níveis de sílex 

da Formação Corumbataí, além das intrusivas básicas que cortam os sedimentos". 

PENTEADO ( 1976) afirma que, devido à estrutura homoclinal e às litologias 

de resistências variadas aos processos erosivos, as camadas mais resistentes salientam

se na topografia, constituindo relevos de vertentes dissimétricas e desníveis variados. 

Entre as litologias mais resistentes, existem o sílex, rochas silicificadas como margas 

ou calcários e silitos calcíticos. 

Na zona do médio Tietê, a rede de drenagem é bem organizada sendo os rios 

Piracicaba e o Sorocaba os que mais se destacam. "De modo geral a topografia da 

zona é pouco acidentada com desníveis locais que só excepcionalmente ultrapassam 

200 m. Por toda parte predominam colinas baixas, de formas suavizadas, separadas 

por vales jovens, sem planícies aluviais importantes, determinados pela interação de 

perfis convexos nas vertentes. É toda a zona coberta por rede de drenagem bem 

organizada" (ALMEIDA, 1964). O padrão geral é dendrítico, com algum controle 

estrutural a partir de diáclases e corpos litológicos mais resistentes, especialmente 

diabásios. 

Segundo PENTEADO (1976), "a Depressão Periférica é recoberta por densa 

rede de drenagem, alientando-se alguns rios principais como cursos conseqüentes que 

mantendo seu antigo traçado dirigido para NW em direção ao eixo da bacia do Rio 

Paraná, a partir de uma superfície de aplainamento antiga (final do Cretáceo e início 

do Terciário) superimpuseram-se às estruturas paleozóicas e mesozóicas para romper a 

cuesta basáltica em boqueirões: o Tietê, o Paranapanema, o Mogi Guaçu e o Pardo. 

Esses rios, como artérias principais de maior capacidade erosiva e provavelmente com 

interferências tectônicas teriam provocado capturas através de seus afluentes, de 

"primitivos conseqüentes", que adaptando-se às estruturas, passaram a percorrer as 

cuestas com nítido desvio em seu traçado, a exemplo do Piracicaba, o Sorocaba, o 

Capivari, o Itararé, o Apiaí, o Taquari, etc". 

No caso da área de estudo, a bacia do Bicarne, observa-se que é 

assimétrica, com os afluentes pela margem esquerda sendo em maior número e 

41 



extensão. Nasce a aproximadamente 550 m de altitude no divisor de águas da bacia do 

rio Conchas, afluente pela margem esquerda do rio Tietê. Sua foz, ao sul da cidade de 

Laranjal Paulista, ocorre a 470 m de altitude. A forma desta sub-bacia do rio 

Sorocaba é ovalada com padrão dendrítico. 

De acordo com o mapa geomorfológico do Estado de São Paulo ( 1981), 

as formas de relevos predominantes na Zona do Médio Tietê são: colinas amplas 

(212) , colinas médias (213) e morrotes alongados e espigões (234), além de planícies 

aluviais (111) como a que existe ao longo do rio Conchas. É apresentada abaixo a 

parte da legenda do mapa geomorfológico correspondente às formas de relevo 

localizadas na região abrangida pela Folha Laranjal Paulista: 

" A. Relevos de Degradação, em Planaltos Dissecados: 

A. 1 . Relevo Colinoso (predominam baixas declividades - até 15 % - e amplitudes 

locais inferiores a 100 metros: 

212 - colinas amplas: predominam interflúvios com área superior a 4 km , topos 

extensos e aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa 

densidade, padrão subdendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas, 

presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 

213 - colinas médias: predominam interflúvios de 1 a 4 km , topos aplainados, 

vertentes com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de média a baixa densidade, 

padrão sub-retangular, vales abertos a fechados, planícies aluviais interiores restritas, 

presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 

A.2. Relevo de morrotes (predominam declividades médias a altas - acima de 153 - e 

amplitudes locais inferiores a 100 metros) 

234 - morrotes alongados e espigões: predominam interflúvios sem orientação 

preferencial, topos angulosos a achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. 

Drenagem de média a alta densidade, padrão dendrítico, vales fechados. 
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B. Relevos de A gradação 

111 - planícies aluviais: terrenos baixo e mais ou menos planos, junto às margens dos 

rios, sujeitos periodicamente a inundações" . 

Segundo o IPT (1981), o sistema de morrotes alongados e espigões 

(234) "geralmente se situa em áreas de grandes interflúvios, ou zonas cujo 

embasamento rochoso possui natureza mais heterogênea, com predominância de fácies 

sedimentares mais argilosas" . 

A intercalação de camadas de litologias diferentes dentro do Grupo 

Passa Dois foi responsável pela grande variação nos padrões de relevo e segundo IPT 

(1981), dificultou a delimitação de áreas ocasionando a presença de zona híbridas. 

Uma superfície de aplainamento no interior da Depressão Periférica foi 

identificada por DE MARTONNE ( 1940) e citada por outros autores como Almeida e 

Ab 'Sáber, embora com nomes diferentes. 

De acordo com PENTEADO (1976), "o subnivelamento geral dos 

interflúvios da Depressão Periférica, entre 600 e 700 m, apesar das varida litologia, 

mergulhos regionais, e da deposição dos eixos de drenagem, permite concluir que 

toda a região esteve sujeita, em determinada época geológica, a processos de 

aplainamento generalizado que arrasaram o seu relevo, constituindo verdadeira, 

identificada, entre as bacias dos rios Tietê e Piracicaba, como superfície de erosão do 

médio Tietê por Fernando Flávio Marques de Almeida (1964, página 232) e 

"Superfícies interplanálticas desdobradas e marcadamente poligênicas", de Aziz N. 

Ab 'Sáber (1965 , página 25), elaboradas no decorrer do Terciário, ou seja, no lapso de 

tempo correspondente ao Plioceno Superior e Pleistoceno Inferior separadas das 

superfícies de cimeira identificadas com os topos das escarpas arenítica-basálticas, as 

quais, da mesma forma que as interplanálticas, se desdobram regionalmente em níveis 

escalonados entre 850 a 1000 metros. O desnível entre as superfícies de cimeira e as 

superfícies inter-planálticas gira em tomo de 250 a 350 metros". 

Ainda segundo PENTEADO (1976), "no aspecto geomorfológico 

geral de toda a Depressão Periférica no Estado de São Paulo, (há) a presença de níveis 

43 



intermediários entre o topo aplainado das colinas e o assoalho, geralmente plano das 

várzeas. Esses níveis que se apresentam em 2 ou 4 patamares desdobrados, 

frequentemente recobertos de cascalheiras. indicam fases sucessivas de aplainamento 

lateral e entalhe, oriundas de alternâncias climáticas e lento tectonismo positivo, post 

subnivelamento geral interplanáltico, até épocas sub-atuais, ou seja, entre o 

Pleistoceno e o Holoceno". 

Comparando-se os limites geológicos aos geomorfológicos na 

Depressão Periférica, observou-se que não existe uma correspondência exata, como 

atestou CHRISTOFOLEITI (1968). Para o IPT (1981), nota-se uma diferença de 

relevo na área do Planalto Atlântico (mais montanhoso) com relação à Depressão 

Periférica, que apresenta ". . . um relevo colinoso que não está diretamente vinculado 

às litologias sedimentares, pois transgride seus limites e avança por sobre rochas 

graníticas, metamórficas e migmatíticas do embasamento" . 

A bacia do ribeirão do Bicarne é assimétrica, com os afluentes pela 

margem esquerda sendo mais numerosos e com maior extensão. O ribeirão do Bicarne 

nasce a 550 metros de altitude, aproximadamente, limitando-se com a bacia do rio de 

Conchas, afluente do rio Tietê e desagüa no rio Sorocaba a 470 metros. 

Na bacia estudada, encontram-se altitudes mínimas e máximas de 470 

metros e 649 metros (a sul, no interflúvio com o Córrego das Abóboras). 

As formas de relevo existentes na área, segundo a classificação do IPT 

(1981), correspondem às predominantes na Depressão Periférica e em especial na 

Zona do Médio Tietê: colinas amplas (212), colinas médias (213) e morrotes 

alongados e espigões (234). Ocorrem também planícies aluviais (111) ao longo do rio 

Conchas, alfuente pela margem esquerda do rio Tietê e situado a oeste da Folha 

Laranjal Paulista, com direção aproximada norte-sul. As planícies aluviais, no mapa 

geomorfológico em escala 1 : 1 . 000. 000 (IPT, 1981), ocorrem desde o alto vale do rio 

Conchas até a cidade homônima. 

As colinas amplas ocorrem na área sul, atingindo até a área central da folha, 

englobando o rio Sorocaba e afluentes ao sul da cidade de Laranjal Paulista. As 

44 



colinas médias são observadas nas áreas dos afuentes pela margem direita do rio 

Conchas e a norte e oeste da cidade de Laranjal Paulista. O limite entre as colinas 

médias e amplas, no centro-oeste da folha, com direção aproximada norte-sul, 

corresponde grosseiramente aos limites entre as Formações Tatuí (siltitos) e Irati 

(folhelhos e calcários), ou seja, entre os Grupos Tubarão e Passa-Dois. 

Os morrotes alongados e espigões ocorrem de forma contínua em uma 

grande área a leste da folha, na área de interflúvio entre os rios Sorocaba e Tietê, 

Tietê e Capivari, e em uma faixa a oeste da Folha entre as áreas de ocorrência das 

colinas amplas e médias, correspondendo aos divisores das bacias do rio Conchas e 

dos afluentes do rio Sorocaba, como o ribeirão do Bicarne. 

Não há uma correspondência perfeita entre a geologia e a 

geomorfologia; mas, pode-se observar que os morrotes alongados e espigões ocorrem 

principalmente rochas das Formações Tatuí , Itararé (ambas do Grupos Tubarão) e 

Teresina (Grupo Passa Dois); as colinas amplas em rochas das Formações Tatuí, Irati 

e Teresina e as colinas médias em rochas das Formações Tatuí, Irati e Serra Alta. 

FULFARO (1964) assinalou que "a silicificação de antigos níveis de 

calcário, motivou formas tabulares ou subtabulares, observadas nas proximidades de 

Conchas. Distinguem-se na cidade e imediações três níveis distintos de sílex (S 1, S2 e 

S3) que determinam distintos patamares estruturais". 

Segundo TROPPMAIR (1975), a área de estudo insere-se na quarta região 

ecológica do Estado de São Paulo, com o relevo apresentando formas planas ou 

suavemente onduladas, com altitudes que variam entre 500 e 600 metros, vales 

abertos e vertentes com declividades inferiores a 20 °. 

De acordo com a carta de solos do Estado de São Paulo (COMISSÃO DE 

SOLOS, 1960), ocorrem na área solos: podzólico vermelho amarelo, variedade Laras; 

podzólico vermelho amarelo, variedade Piracicaba (ambos solos com B textura!); 

latossolo roxo; latossolo vermelho escuro orto (ambos com B latossólico); solos 

aluviais; litossolos - fase substrato folhelho-argilito e solos hidromórficos (os três 

últimos, solos pouco desenvolvidos). 
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O podzólico vermelho amarelo - variedade Laras ocupa uma faixa extensa a 

oeste da cidade de Laranjal Paulista, de norte a sul da Folha homônima. Ocupa 

também duas áreas pequenas, sendo a primeira no extremo noroeste da folha, ao sul 

da cidade de Conchas e a outra entre Pereiras e Laranjal Paulista. 

O podzólico vermelho amarelo - variedade Piracicaba ocorre em tomo do rio 

Conchas. O latossolo roxo aparece em duas manchas no sul da Folha Laranjal 

Paulista, sendo que uma delas está relacionada com a área de afloramento de rochas 

básicas, segundo o mapa geológico do IPT (1981), a sudeste da folha e a outra 

mancha situa-se ao sul da folha na área central. 

O latossolo vermelho escuro orto aparece em três áreas: na parte centro norte 

da Folha, a oeste da cidade de Laranjal Paulista, no centro sul e a sudeste na Folha. 

Solos aluviais ocorrem no sudeste da Folha, relacionados ao afloramento de 

sedimentos quaternários no vale do rio Sorocaba. Litossolos fase substrato folhelho

argilito surgem em um trecho pouco extenso entre Pereiras e Laranjal Paulista, entre 

áreas maiores de ocorrência dos podzólicos e ao sul da Folha. Solos hidromórficos 

aparecem ao longo do rio Conchas do sul até a cidade homônima, a oeste da Folha. 

CASTRO (1980), trabalhando no Platô de Itapetininga, localizado a sudoeste 

da Folha Laranjal Paulista, procurou pesquisar "mais detalhadamente os materiais 

argilosos, espessos, vermelhos, ricos em ferro, com evidências de transporte e 

deposição que capeiam superfícies de erosão supostamente Neogênicas, na Depressão 

Periférica Paulista ... " e propôs-se a estudar o Latossolo Vermelho Escuro orto que 

se desenvolve sobre estes materiais. 

Segundo a COMISSÃO DE SOLOS (1960), os materiais de origem desses 

solos senam argilitos, varvitos e folhelhos dos Grupos Passa Dois e Tubarão, 

sugerindo uma relação direta entre o solo e o material subjacente. 

"Devido às suas características físicas, químicas e mineralógicas, bem como à 

proximidade com solos oriundos de rochas básicas, como Terras Roxas e Latossolos 

Roxos, com os quais se assemelha, supôs-se que o Latossolo Vermelho Escuro orto 

poderia então provir, pelo menos em parte, dessas rochas ou de seus produtos de 

46 



alteração, ou ainda de solos pré-existentes oriundos daquelas rochas" (CASTRO, 

1980). 

Em 1962, a Comissão de Solos, diferentemente de 1960, propõe 

alcotonia do material de origem, "interpretando-o como resultante de coluvionamento 

poesterior à elaboração das superfícies de erosão do Terciário superior" (CASTRO, 

1980). Segundo esta autora, "o material de origem do Latossolo Vermelho Escuro 

orto apresenta grande contribuição das litologias locais que facilitou a instalação e a 

evolução acentuada do processo de ferralitização, favorecido ainda por uma boa 

drenagem interna e da paisagem (topografia elevada)". 

Segundo AB'SÁBER (1956), " .. . no interior de São Paulo, são mais 

amiúdes as áreas ou grandes manchas de solos ricos, exatamente onde a pluviosidade 

além de ser mais fraca tem um menor poderio de erosão em lençol, dada a natureza 

relativamente suave da topografia. É assim que, em plena Depressão Periférica 

paulista, em pequenas ilhas situadas na sua porção central e através de uma grande 

mancha situada na sua borda centro-oriental, vamos encontrar as primeiras áreas de 

solos ricos do território paulista. Ou se tratam de manchas de diabásios decompostos, 

ou são faixas de sedimentos calcáreos marinhos ou lacustres permianos" . 
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Ili. 3. O CLIMA REGIONAL E A COBERTURA VEGETAL 

Segundo a divisão climática do Estado de São Paulo, baseada no 

sistema internacional de Kõeppen, mostrada no mapa organizado por SETZER 

(1946), na área ocorre o tipo Cwa. "Os climas quentes de Inverno relativamente seco 

e temperaturas elevadas, até mesmo para os meses menos quentes (superior a 22°), 

correspondentes ao CWA de Kõppen, recobrem uma área superior a 100.000 km do 

território paulista. Trata-se de modalidade paulista dos climas tropicais úmidos 

moderados, de altitude, a qual dificilmente encontra análogos em outras terras. Cwa 

constitui o ambiente climático peculiar às porções centrais e setentrionais da 

Depressão Periférica paulista, assim como do Nordeste, centro, Oeste e extremo 

Oeste do Estado". 

O tipo climático Cwa é quente, apresenta inverno seco, com o total de 

chuvas do mes mais seco menor que 30 me a temperatura é maior que 22° (nomes 

mais quente) e menor que 18º (nomes mais frio). 

De acordo com TROPPMAIR (1975), a temperatura média anual é de 

18° a l 9°C sendo que no inverno, com o domínio das massas polares, a média das 

mínimas é de lOºC ocorrendo de dois a três dias de geada. No verão, a média das 

máximas é de 26°C. Nos meses secos, pode ocorrer uma deficiência hídrica de 50 a 

80 mm. Na região, há solos pobres de baixa fertilidade e suscetíveis à erosão 

(TROPPMAIR, 1975). 

Quanto à cobertura vegetal, o mapa da vegetação do Estado de São 

Paulo de CHIARINI & COELHO (1969), mostra que existe na área de estudo floresta 

latifoliada tropical. No mapa de vegetação do Atlas Regional do Estado de São Paulo, 

entre o rio Conchas e o Sorocaba existe uma área de reflorestamento. Na área de 

estudo, houve um grande desmatamento da floresta latifoliada tropical para a 

organização de campos de cultivo (de café e cana-de açúcar) e pastagens. Restaram 

ainda algumas matas-galerias e matas em áreas de declividade mais íngreme como 
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cabeceiras e vertentes dos relevos cuestiformes. Algumas culturas existentes na região 

como café, feijão, etc, estão perdendo espaço para a cana-de-açúcar. A citricultura é 

bastante importante na região em acordo com o nome da cidade de Laranjal Paulista. 
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CAPÍTULO IV - OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

Na área de estudo, foram localizados até o momento quinze sítios 

líticos a céu aberto, representando ocupações de grupos caçadores-coletores pré

tiistóricos e cinco áreas de ocorrência de vestígios líticos. Não foi encontrado nenhum 

sítio cerâmico e, embora alguns dos habitantes dos bairros rurais da região 

reconheçam vestígios arqueológicos líticos, como pontas-de-projétil, não houve 

informações sobre peças de cerâmica ou artefatos líticos polidos. 

IV .1. HISTÓRICO DAS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS NA ÁREA 

Em setembro de 1982, em atendimento a uma informação, fornecida 

em 1981, do Sr. Ermelindo Dias Aldi, foram visitados dois sítios arqueológicos 

líticos, superficiais e a céu aberto chamados de Queimador 1-A e II-A (Caldarelli & 

Neves, 1982), na bacia do ribeirão Queimador, afluente pela margem direita do 

ribeirão do Bicarne (bacia do rio Sorocaba), no município de Pereiras, Estado de São 

Paulo. 

No início das pesquisas na bacia do ribeirão do Queimador, utilizou-se 

do método de EVANS & MEGGERS ( 1965) para a localização dos sítios 

arqueológicos. 

Segundo MORAIS (1985), "até há pouco tempo, os programas de 

prospecção arqueológica baseavam-se, principalmente, em dois parâmetros: a) nas 

informações orais da população nativa de determinada região de interesse; b) em 

caminhamentos junto às margens de cursos d'água e, mesmo, na utilização de 

transporte aquático nos principais eixos de drenagem, para a notificação e verificação 

de locais supostamente favoráveis ao encontro de sítios arqueológicos. Evidentemente, 

tais técnicas revestiram-se de expressiva importância num passado recente 

proporcionando, sem dúvida, resultados satisfatórios, ressalvadas suas limitações". 
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No entanto, quando o interesse da pesquisa está em identificar os 

padrões de assentamento, com é o caso, um método de prospecção deve contemplar as 

várias formas de relevo ocupadas e não apenas fundos de vales e baixas vertentes. 

Com o primeiro dos métodos de prospecção empregados, foram 

localizados os sítios Queimador 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-F, 1-G, 1-H e Queimador II-A e 

11-B. Caldarelli (1983), na sua tese de doutoramento, apresentou os resultados dos 

trabalhos desenvolvidos no médio curso do rio Sorocaba e utilizou "o termo 

"complexo" preferencialmente a "sítio" para locais onde foram encontradas duas ou 

mais áreas de ocorrência de material arqueológico, distantes entre si aproximadamente 

de l 00 a 250 metros. A proximidade entre as áreas não permite que se as considere 

como sítios independentes. Além disso, a recorrência destes complexos parece 

demonstrar serem eles uma das formas de que se reveste o padrão de assentamento 

pré-histórico n. 

Devido a sua grande potencialidade arqueológica, foi escolhida como 

área de estudo a bacia do ribeirão Queimador. A idéia consistiu em tentar 

compreender como os grupos caçadores-coletores ocuparam esta sub-bacia, elucidando 

as relações momem -meio ambiente. Em 1988, foi realizada uma etapa de campo, 

onde o levantamento de sítios realizou-se através do caminhamento por uma equipe de 

quatro pessoas, distanciados 50 m entre si de quadrados de 1 km de lado, orientados 

por bússolas segundo as direções N-S ou E-W. Estes quadrados foran escolhidos em 

gabinete, de forma a abranger diversas formas de relevo, ao longo da bacia do 

ribeirão do Queimador, de montante a jusante, e somente nestes quadrados foi feito o 

levantamento intensivo. Desta forma, foram localizados mais quatro sítios e cinco 

áreas de ocorrência de vestígios líticos. 

Até 1985, os trabalhos nesta área foram coordenados por Solange 

Bezerra CaldarelJi (pesquisas em detalhe nos sítios Queimadores 1-A e II-A) e Walter 

Alves Neves (prospecções) e desta data em diante, por Marisa Coutinho Afonso. 
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IV .2. OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA BACIA DO RIBEIRÃO DO 

BICA ME 

Das dezenove áreas localizadas durante as várias fases do levantamento 

arqueológico, catorze foram identificadas como sítios arqueológicos e cinco foram 

classificadas como áreas de ocorrência, por apresentarem poucos vestígios 

arqueológicos. 

Inicialmente estas áreas foram também classificadas como sítios 

(AFONSO & ROCHA, 1991 ) embora não fossem identificados estruturas ou 

artefatos nas áreas de ocorrência. Foram coletados dados sobre elas porque poderão 

ajudar na compreensão de como as populações caçadoras-coletoras se apropriavam no 

espaço. 

As informações sobre os sítios e as áreas de ocorrência localizados na 

bacia do ribeirão Queimador, a respeito do município onde se localizam, coordenadas 

geográficas, altitude e curso d'água mais próximo, encontram-se na Figura 3. 
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nome do sítio/área Município coordenadas altitude curso d'água 
de ocorrência geográficas (m) 
Queimador 1-A Pereiras 23º06'58"S 540 - ribeirão Queimador 

47°55'31 "WG 550 
Queimador 1-B Pereiras 23° 07'08"S 545 - ribeirão Queimador 

47°55'31 "WG 555 
Queimador I-C Pereiras 23° 07'10"S 560 ribeirão Queimador 

47°55'24"WG /córrego do Indalécio 
Queimador 1-D Pereiras 23°07'13"S 550 córrego do lndalécio 

47°55'28"WG 
Queimador I-E Pereiras 23° 06'50"S 570 - ribeirão Queimador 

47°55'31 "WG 580 
Queimador I-F Pereiras 23°07' 14"S 545 - córrego do Indalécio 

47º55'17"WG 550 
Queimador 1-G Pereiras 23 °07' 11 "s 560 -565 ribeirão Queimador 

47°55'09"WG 
Queimador II-A Pereiras 23°06'30"S 530 ribeirão Queimador 

47°54'44"WG 
Queimador II-B Pereiras 23°06'39"S 540 - ribeirão Queimador 

47°54'46" 545 
das Abóboras Pereiras 23 °07' 10" s 540 - córrego das 

47°54'31 "WG 545 Abóboras 
Bicarne I Laranjal 23º06'45" S 530 - córrego das 

Paulista 47°54'24"WG 535 Abóboras 
Bicarne II Laranjal 23°05'35"S 510 ribeirão Queimador 

Paulista 47°53 '58" WG 
Bicarne III Laranjal 23º05'44"S 530 ribeirão Queimador 

Paulista 47°54'14"WG 
Bicarne IV Laranjal 23°05'39"S 510 - ribeirão Queimador 

Paulista 47°53'56" WG 515 
Bicarne V Laranjal 23º05'48"S 515 ribeirão Queimador 

Paulista 47°54'03" 
Bicarne VI Laranjal 23º05 '29" S 530 ribeirão Queimador 

Paulista 47°54'08" WG 
Bicarne VII Laranjal 23°05 '50"S 525 ribeirão Queimador 

Paulista 47°53'53"WG 
Bicarne VIII Pereiras 23 ° 08 '33 " S 640 divisor r.Conchas -

47° 56'24" WG ribeirão do Bicarne 
Bicarne IX Laranjal 23°05'06"S 510 ribeirão Queimador e 

Paulista 47°53'38"WG do Bicarne 

Figura 3 - Dados sobre a localização dos sítios e áreas de ocorrência 
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IV.2.1. Sítio Queimador 1-A 

O sítio Queimador 1-A ocupa a baixa vertente de colina, na margem 

esquerda do ribeirão Queimador, numa uma área de 75 m por 35 m, com o eixo 

maior paralelo ao ribeirão, sendo sujeita a inundações periódicas nas partes mais 

baixas. 

A área do sítio servia para a cultura de feijão, sendo que a plantação 

não foi feita segundo as curvas de nível. Devido à ligeira inclinação do terreno em 

direção ao ribeirão Queimador, à exposição do solo sem vegetação entre as fileiras 

dos pés de feijões e à ação das chuvas, os vestígios líticos afloraram e os menores 

foram carregados vertente abaixo por gravidade. Uma estrada cortou o sítio, sendo 

que no barranco da estrada encontraram-se peças líticas no perfil. Atualmente, este 

barranco não existe mais, destruído por máquinas e há plantação de cana-de-açúcar, 

obedecendo às curvas de nível. 

Foram feitas coletas superficiais sistemáticas em duas etapas. Na 

primeira, houve a coleta total em uma área de 4 m por 2 m e a coleta seletiva de 
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artefatos. Na segunda etapa, o sítio todo foi quadriculado e os materiais coletados por 

quadras (Foto 1). 

Foi realizada uma sondagem que mostrou a presença de vestígios líticos 

até 45 cm de profundidade. O solo neste local não é muito desenvolvido, sendo que a 

50 cm começou a aflorar siltito. Notou-se a presença de grande quantidade de 

materiais e de peças com sinais de queima (lascas, fragmentos de lascas, detritos e 

estilhas) até 15 cm de profundidade especialmente. 

Os materiais coletados foram utiliz.ados para se identificar as 

características da indústria lítica (Foto 2). Apresentou alta densidade de vestígios e 

todos os elementos da cadeia operatória de lascamento como núcleos (Foto 3), lascas, 

artefatos, esboços de artefatos, micro lascas, estilhas e detritos de lascamento. 

Em 1985, o sítio foi bastante destruído para a plantação de cana-de

açúcar, sendo que o barranco da estrada onde se localizaram alguns vestígios líticos 

foi destruído. Mesmo assim, é possível se observar peças líticas na superfície da área 

plantada. 

IV .2.2. Sítio Queimador 1-B 

O sítio Queimador ocupa a baixa vertente de uma colina, a 1 O metros 

da margem direita do ribeirão Queimador. A área de distribuição do material 

arqueológico em superfície atinge 180 m por 100 m e foi feita uma coleta seletiva de 

vestígios líticos (artefatos e núcleos, principalmente). 

IV. 2. 3. Sítio Queimador 1-C 

O sítio Queimador I-C ocupa a área correspondente ao rebaixamento do 

divisor entre o ribeirão do Queimador e o córrego do Indalécio, seu afluente. Os 

vestígios arqueológicos estão espalhados em uma área de 70 m por 50 m e foi feita 

uma coleta seletiva de artefatos e núcleos, principalmente. 
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IV. 2. 4. Sítio Queimador 1-D 

O sítio Queimador 1-D ocupa a baixa vertente de uma colina, a 30 m da 

margem esquerda do córrego do Indalécio. Os vesúgios ocupam uma área de 20 m 

por 11 me foi feita uma coleta total. 

IV. 2. 5. Sítio Queimador 1-E 

O sítio Queimador 1-E ocupa a passagem do topo e alta vertente de uma 

colina de topo aplainado, a 250 m da margem esquerda do ribeirão Queimador. 

Foi encontrada uma baixa densidade de vesúgios distribuídos em uma 

área de 220 m por 120 m e foi feita uma coleta seletiva. Apresentou uma baixa 

densidade de materiais, sendo que a área delimitada corresponde ao local arado que 

apresentava melhor visibilidade. Um sondagem foi realizada e não foram encontradas 

peças em subsuperfície. 

IV. 2. 6. Sítio Queimador 1-F 

O sítio Queimador 1-F ocupa a baixa vertente leste de uma colina, na 

margem direita do córrego do Indalécio, próximo a sua confluência com o ribeirão do 

Queimador. A área de distribuição de vesúgios é de 80 m por 60 m. Na parte mais 

baixa, está sujeita a inundações periódicas (Foto 4). 

Uma sondagem foi feita e apresentou material arqueológico até 45 cm 

de profundidade quando ocorre argilito, a exemplo do que aconteceu na área I - A. 

Foram encontrados muitos fragmentos de matéria-prima com marcas de queima nos 

primeiros 20 cm da sondagem. Abaixo de 30 cm há poucos vesúgios líticos. 

Próximo à estrada, do lado mais baixo do sítio, foi feita uma sondagem 

pelos moradores que evidenciaram a presença de solos hidromórficos. 
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Foi feita uma coleta superficial sistemática em uma área de 5 m por 2 

m e uma coleta seletiva de artefatos. Apresentou, como o sítio Queimador 1-A, alta 

densidade de vestígios e todos os elementos da cadeia operatória de lascamento. 

IV. 2. 7. Sítio Queimador 1-G 

O sítio Queimador 1-G ocupa a média vertente oeste do vale do 

ribeirão Queimador, a 50 m da margem direita deste curso d'água, a jusante da 

confluência com o córrego do lndalécio. A área de dispersão de material é de 50 m 

por 30 m e foi feita uma coleta seletiva de artefatos. 

Observa-se que os sete sítios mencionados acima, com áreas de 

distribuição de vestígios arqueológicos variáveis , distam um do outro de 150 a 300 

metros, sem que exista material entre eles. 

IV. 2. 8. Sítio Queimador II-A 

O sítio Queimador II-A ocupa o fundo de vale do ribeirão Queimador, 

a 3 metros do da margem direita, em área sujeita a inundações periódicas (Foto 5). 

Os vestígios líticos ocupavam uma área de 20 por 18 metros, sendo o 

eixo maior paralelo ao ribeirão Queimador. Havia concentrações de peças líticas 

lascadas (Fotos 6 e 7) interpretadas como estruturas de lascamento, à semelhança do 

que ocorreu nos sítios Queimador 1-A e 1-F. Em 1982, foi feita coleta total em uma 

área de 19 por 16 metros, subdividida em quadras de 3 por 2 metros (Foto 8) . 

Foi feita uma nova coleta em 1983, após a temporada das chuvas, e 

duas sondagens de 1 m. A primeira, realizada na área mais próxima ao curso d'água 

até 60 cm, revelou vestígios líticos até 15cm de profundidade. A segunda mostrou 

uma camada arqueológica com 30 cm de espessura, sendo que a partir desta 

profundidade afloram siltitos; peças com sinais de queima (fragmentos de matéria-
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prima, lascas, fragmentos de lascas e detritos) foram encontradas até mais de 2o cm 

de profundidade. 

Observou-se que pela ação das águas fluviais durante as cheias 

periódicas, peças pequenas como estilhas ou micro lascas apareceram presas às raízes 

das gramíneas: o local é usado para pastagem. Este tipo de concentração foi 

considerada natural e sua constatação influenciou a escolha da metodologia utilizada 

na coleta. Os materiais foram coletados por quadras sem a identificação do local exato 

onde estavam dentro da quadra, já que suas posições podem ter sido alteradas nas 

épocas das inundações periódicas. 

O proprietário da área informou que esta foi arada várias vezes, com 

arado que atinge até 20 cm de profundidade e por trator, e que foi feita queimada na 

área. 

IV. 2. 9. Sítio Queimador 11-B 

O sítio Queimador Il-B ocupa a baixa vertente de uma colina de topo 

aplainado a 70 m da margem direita do ribeirão Queimador. 

Foi feita uma coleta seletiva, bastante dificultada pela presença de uma 

plantação de algodão e de habitações e não foi possível delimitar a área de distribuição 

dos vestígios líticos. 

Do sítio Queimador 11-B pode-se avistar o 11-B e um trecho da bacia do 

ribeirão Queimador. 

IV. 2. 1 O. Sítio das Abóboras 

Ocupa a baixa vertente, na margem esquerda do córrego das Abóboras, 

afluente pela margem direita do ribeirão do Queimador, a jusante da confluência com 

o córrego do Serrote (Fotos 9 e 10). 
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Este sítio foi localizado ao se procurar na região onde o nível de bonecas de 

sfiex da Formação Irati afloraria (Foto 11). Na colina, há uma mudança na 

declividade e o afloramento deste nível devido ao mergulho das camadas. Com o 

intemperismo, as bonecas descem a vertente depositando-se nas margens e leito do 

córrego dos Abóboras. A Figura 4 apresenta um croquis do sítio, feito por Jacques 

Tixier em 1983, quando da sua descoberta. Este local representou uma fonte de 

matéria-prima para a confecção de peças líticas. Foi feita uma coleta seletiva. 

Apresentou lascas de debitagem in situ até a profundidade de 20 a 30 cm. 

Nesta área, através de um corte na estrada, pode-se observar a existência de dois 

níveis de ocorrência de sílex: o superior, formado por camadas de espessuras variadas 

e fragmentadas e o inferior, com plaquetas de sílex (bonecas de sílex). 

IV. 2. 11. Sítio Bicame I 

Localiza-se no município de Laranjal Paulista, próximo ao de Pereiras, 

pois o córrego das Abóboras serve como limite municipal. Ocupa o fundo de vale, 

na margem direita do córrego das Abóboras e foi feita uma coleta superficial 

sistemática em um sítio com média densidade de material. 

IV. 2. 12. Sítio Bicame II 

Ocupa um terracete no fundo de vale, na margem esquerda do ribeirão 

Queimador, próximo a sua foz (Fotos 12, 13 e 14). Foi feita uma coleta superficial 

sistemática. 

Nos perfis nas margens do ribeirão, foram encontradas vestígios 

arqueológicos, inclusive uma lesma de sílex (Foto 15). 
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Figura 4 - Croqui, elaborado por Jacques Tixier, mostrando o sitio das Abóboras (chamado inicialmente de QUI) 



IV. 2. 13. Ocorrência Bicarne III 

Ocupa a alta vertente, próximo à cabeceira de um afluente do ribeirão 

Queimador pela margem esquerda. Foi feita uma coleta total: só havia 05 peças (um 

núcleo e quatro lascas). 

IV. 2. 14. Ocorrência Bicarne IV 

Ocupa a baixa vertente, na margem direita do ribeirão Queimador. Foi 

feita coleta total: só havia três peças (um artefato e duas lascas). 

IV. 2. 15. Ocorrência Bicarne V 

Ocupa o fundo de vale, na margem direita do ribeirão Queimador e 

havia apenas uma peça (lasca). 

IV. 2. 16. Ocorrência Bicarne VI 

Ocupa a alta vertente, na margem esquerda do ribeirão Queimador, 

acima da cabeceira de um afluente. Foi feita uma coleta total: somente três peças 

(lascas). 

IV. 2. 17. Ocorrência Bicarne VII 

. Ocupa a média vertente do interflúvio ribeirão Queimador - córrego Tira

Saia, na margem direita do ribeirão Queimador. Foi feita uma coleta total: somente 

três peças (lascas) . 
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IV. 2. 18. Sítio Bicarne VIII 

Situa-se na passagem do topo e alta vertente do interflúvio ribeirão do Bicarne 

(a leste) e rio Conchas (a oeste). Localiza-se em um alto topográfico de onde se avista 

as nascentes do ribeirão Queimador e do córrego do Indalécio (Fotos 16, 17 e 18). 

Ocupa uma área de 60 m por 30 m. 

Foi feita uma coleta superficial sistemática em uma área com maior 

concentração de vestígios líticos. 

IV. 2. 19. Sítio Bicame IX 

Ocupa a baixa vertente na margem direita do ribeirão do Bicarne e do ribeirão 

Queimador, a jusante da confluência com o ribeirão Queimador (Foto 19). Foi feita 

uma coleta total: somente 48 vestígios. 

Observa-se que na área de estudo a amplitude do relevo não é muito grande e 

os sítios situam-se entre 51 O m (confluência do ribeirão Queimador com o Bicarne) e 

640 m (divisor da bacia do ribeirão do Bicarne e do rio Conchas). A área amostral 1 

apresentou muitas voçorocas, onde afloravam níveis de sílex (Fotos 20 e 21). Durante 

a prospecção do Quadrado 2, foram localizados cinco sítios/áreas de ocorrência 

(Figura 5 e Foto 22). 
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A Figura 6 apresenta os tipos de trabalhos realizados em cada um dos 

dezenove sítios arqueológicos. 

sítio coleta coleta seletiva coleta total sondagem 

arqueológico ou superficial 

área de sistemática 

ocorrência 

Queimador I-A X X X 

Queimador I-B X 

Queimador I-C X 

Queimador I-D X 

Queimador I-E X X 

Queimador I-F X X X 

Queimador I-G X 

Queimador II-A X X X 

Queimador ll-B X 

das Abóboras X 

Bicarne I X 

Bicarne II X 

Bicarne III X 

Bicarne IV X 

Bicarne V X 

Bicarne VI X 

Bicarne VII X 

Bicarne VIII X X 

Bicarne IX X 

Figura 6 - Trabalhos realizados nos sítios 
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Os sítios Bicarne apresentam áreas pequenas (no máximo 100 m por 50 

m) e as tradagens realizadas mostram que s6 são encontrados materiais arqueológicos 

até 20 ou 30 cm de profundidade. A Figura 7 apresenta os tipos de vestígios 

arqueológicos analisados por CALDARELLI (1983) encontrados nos sítios Queimador 

1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F, 1-G, II-A e II-B. 

Sítios FMP N FN DL E ML FL L+L p FP 

F 

Qul-A 2 3 (2) 4 (1) 7 (5) 9 (3) 8 37 89 1 1 

(11) (15) 

Qul-B 2 (1) 4 (1) 3 (1) 1 6 (1) 

Qul-C 2 1 3 (1) 4 (1) 9 (2) 

Qul-D 2 2 (1) 7 (6) 3 (3) 8 (1) 

Qul-E 2 1 4 3 1 4 (1) 11 (1) 

Qul-F 239 2 (1) 3 (2) 16 1 (1) 11 16 (8) 

(218) (16) (8) 

Qul-G 1 (1) 3 (1) 

Qull-A 46 21 (3) 7 137 2959 1133 778 669 

(19) (83) (847) (222) (222) (158) 

Qull-B 2 2 1 3 

Total 295 37 (8) 27 171 2969 1142 837 814 

(237) (110) (850) (223) (245) (187) 

FMP - fragmento de matéria-prima; N - núcleo; FN - fragmento de núcleo; 

DL - detrito de lascamento; E - estilha; ML - micro lasca; FL - fragmento de lasca; 

L + LF - lasca e fragmento proximal (lasca fragmentada); P - percutor; 

FP - fragmento de percutor ( ) - peças com sinais de queima com relação ao total 

Figura 7 - Vestígios arqueológicos analisados por CALDARELLI (1983) 
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Esta Figura 7 refere-se aos 6294 vestígios encontrados e analisados, 

com exceção dos artefatos, para a elaboração da tese de doutoramento de 

CALDARELLI (1983). Suas observações com relação aos vestígios são as seguintes: 

No Sítio Queimador 1-A, o percutor e o fragmento de percutor 

encontrados são de quartzo. "As lascas e fragmentos proximais apresentam as 

seguintes categorias de talão: cortical, puntiforme, linear, diedro, facetado, asa de 

pássaro e liso, com predominância do último, que corresponde a 50% do material 

coletado. Quanto à incidência de córtex, 11 dos fragmentos de lasca e 20 das lascas e 

fragmentos proximais são corticais''. 

No sítio Queimador 1-B, "as lascas apresentam as seguintes categorias 

de talão: linear, facetado e liso, com predominância do último. Apenas uma lasca 

apresenta córtex". No sítio Queimador 1-C, "as lascas e fragmentos proximais de 

lascas apresentam as seguintes categorias de talão: diedro, facetado e liso. O número 

de peças corticais é pequeno. Apenas 1 lasca e 1 fragmento de lasca apresentam 

córtex". 

No sítio Queimador 1-D, "as lascas e fragmentos proximais de lascas 

apresentam as seguintes categorias de talão: puntiforme, linear, facetado e liso. 

Apenas 1 lasca e 1 fragmento de lasca apresentam córtex". No sítio Queimador 1-E, 

"as lascas apresentam talão cortical, diedro e liso, com predominância do último, que 

corresponde a mais de 50% de material coletado. Quanto à incidência de córtex, 7 

lascas e 1 fragmento de lasca são corticais". 

No sítio Queimador 1-F, "as lascas e fragmentos proximais de lascas 

apresentam as seguintes categorias de talão: cortical, puntiforme, linear, diedro, 

facetado e liso. Quanto à ocorrência de córtex, 7 dos fragmentos de lascas e 10 das 

lascas e fragmentos proximais são corticais" . No sítio Queimador 1-G, "duas das 

lascas apresentam talão liso e uma talão cortical. Duas delas são corticais". 

No sítio Queimador 11-B, "duas das lascas possuem talão liso e uma 

possui talão diedro". 
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No sítio Queimador II-A, o mapa de distribuição das peças em 

superfície apresentou uma concentração de materiais, vestígios fugazes e esboços de 

artefatos na área mais erodida, onde o solo está mais exposto devido à vegetação rala 

(gramíneas). O fato dos esboços de artefatos estarem concentrados levou 

CALDARELLI (1983) a "supor que estas áreas de maior concentração de vestígios 

correspondem a antigas estruturas de lascamento. A erosão parece ter atuado mais no 

sentido de levar ao afloramento dos vestígios, do que ao seu deslocamento". 

Segundo CALDARELLI (1983), "a maior parte das peças inacabadas 

corresponde a esboços de artefatos bifaciais, possivelmente pontas de projétil. 

Raspadores de tipos bem variados, com gumes convexos, retilíneos, côncavos e 

denticulados, sugerem trabalhos diversos. Alguns dos artefatos tiveram seus gumes 

reavivados. Mesmo peças aparentemente não terminadas apresentam sinais de 

utilização. Essas peças podem ter sido utilizadas na fabricação de outros implementos 

(em madeira ou osso) e no processamento de alimentos." 

As Figuras 8 , 9, 10, 11, 12, 13 e 14 apresentam os histogramas dos 

tipos de talão, presença de córtex, comprimento e largura das lascas, índice 

comprimento/largura, espessura e ângulo talão/face inferior do sítio Queimador II-A 

após a análise, realizada por CALDARELLI (1983) de 353 lascas inteiras e 264 

fragmentos proximais de lascas. 
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L A 

C - Cortical; P - Puntiforme; L - Liso; D - Diedro; F - Facetado; 

A - Asa de pássaro; I - Inclassificado 

Figura 8 - Sítio Queimador II-A: Tipos de talão 

A - Córtex ausente; B - Córtex < 1/3; C - 1/3 < Córtex < 2/3; D - Córtex > 2/3 

Figura 9 - Sítio Queimador II-A: Superfície cortical 
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Figura 10 - Sítio Queimador II-A: Comprimento das lascas 

30% 
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<10 <15 <20 <25 <30 <35 <40 <45 <50 <55 <80 <65 <70 

Figura 11 - Sítio Queimador II-A: Largura das lascas 
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25% 
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15% 
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5% 

°" A B e D 

A - C/L < 1,0; 8 - 1,0 < C/L < 1,5; C - 1,5 < C/L < 2,0; D - C/L > 2,0; 

Figura 12 - Sítio Queimador Il-A: Índice comprimento/ largura das lascas 
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Figura 13 - Sítio Queimador Il-A: Espessura das lascas 
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Figura 14 - Sítio Queimador II-A: Ângulo talão/face interna das lascas 

A maior parte das lascas tem talão liso e puntiforme, o que significa a 

não preparação do plano de percussão do núcleo antes da retirada, não tem superfície 

cortical, possui comprimentos entre 15 e 40 mm, largura entre 15 e 35 mm, são lascas 

largas ou muito largas, espessura entre 2 e 10 mm e ângulo talão/face inferior aberto 

(entre 100° e 120°). 

De acordo com CALDARELLI (1983), ". . . embora em todos os 

sítios a ocorrência de lascas não corticais seja majoritária (o que é normal, pois num 

bloco de matéria-prima a massa interna é maior que a superfície cortical externa), no 

sítio Queimador li a freqüência de peças corticais é bem superior aos demais sítios. 

Este fato pode estar relacionado à confecção de peças bifaciais utilizando nódulos de 
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sílex como suportes ... Os nódulos, sendo pouco espessos, apresentam uma massa 

interna pequena e, proporcionalmente, uma maior superfície cortical. Além disso, a 

confecção de peças bifaciais implica num trabalho prévio de descorticamento. Como o 

próprio nódulo é utilizado como suporte para o artefato, após o descorticamento 

poucas lascas são retiradas. O trabalho final consiste no retoque da peça, que libera 

essencialmente microlascas, com dimensões inferiores a 2 cm . . . " 

A indústria lítica do sítio Queimador II-A distinguiu-se daquelas de 

outros sítios estudados por CALDARELLI (1983) pela alta freqüência de talões 

facetados, ou seja, o plano de percussão foi preparado antes da retirada da lasca, o 

_ que ocorre também no sítio Queimador 1-A,_ e P<>!" apresen~ peç~ pouco espessas. 
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IV. 3. A INDÚSTRIA LÍTICA 

Com relação à indústria lítica, optou-se por estudar em detalhe as 

lascas, os núcleos e os artefatos, segundo a metodologia empregada por 

CALDARELLI (1983) e AFONSO (1987) para permitir comparações e análises 

integrativas. No caso das lascas, os parâmetros escolhidos foram analisados: matéria

prima, presença de córtex, comprimento, largura, espessura, índice 

comprimento/largura, ângulo talão/face inferior. 

1) matéria-prima: sílex, quartzo 

2) presença de córtex 

- córtex ausente 

- córtex cobrindo menos de 1 /3 da superfície superior 

- córtex cobrindo de 113 a 2/3 da superfície superior 

- córtex cobrindo mais de 2/3 da superfície superior 

3) tipos de talão 

- cortical 

- puntiforme/linear 

- liso 

- diedro 

- facetado 

- asa de pássaro 

4) comprimento máximo em relação ao eixo de lascamento 

5) largura máxima em relação ao eixo de lascamento 

6) espessura máxima 

7) índice comprimento/largura 

- peça muito largas C/L < 1, O 

- peças largas 1,0 < C/L < 1,5 

- peças longas 1,5<C/L<2,0 
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- peças laminares C/L < 2, O 

8) ângulo talão/face inferior 

- ângulo fechado O < 90º 

- ângulo aberto 100° ~O< 120º 

- ângulo muito aberto O > 120º 

No caso dos núcleos, foram analisados quanto ao número de planos de 

percussão utilizados para a debitagem (unipolar, bipolar ou multipolar), número de 

faces que sofreram retiradas de lascas (unifacial, bifacial ou multifacial), presença de 

reserva cortical, matéria-prima, dimensões em dois sentidos e peso. 

Foram estudados os materiais provenientes dos sítios Queimador I-A 

(os vestígios coletados na etapa de campo de setembro de 1983 não foram analisados a 

tempo de serem incorporados à tese de Solange Caldarelli), das Abóboras, Bicarnes I, 

11, VIII, IX e as áreas de ocorrência Bicarnes III, IV, V, VI e VII. 

O estudo das 846 peças além das centenas de vestígios fugazes 

encontradas no sítio Queimador I-A revelou que a atividade de lascamento tinha uma 

grande importância no sítio, além de outros tipos de atividades domésticas. 

Houve a coleta total de 6925 peças (sendo 158 da primeira etapa e que 

constam da Figura 6) . A Figura 15 apresenta a classificação dos vestígios líticos 

encontrados no sítio Queimador 1-A. 
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artefato 33 

lasca 127 

lasca fragmentada 205 

fragmento de lasca 285 

detrito 104 

núcleo 7 

percutor 4 

esboço de artefato 21 

fragmento de matéria-prima 42 

fragmento de núcleo 4 

lasca retocada 19 

vestígios fugazes 6079 

TOTAL 6930 

Figura 15 - Sítio Queimador 1-A: Vestígios líticos 

Nas categorias artefatos e esboços de artefatos estão incluídos também os 

fragmentados. Observa-se que 87,8% dos vestígios são fugazes, ou seja, têm 

dimensões menores do que 2 cm. A Figura 16 apresenta a classificação destes tipos de 

vestígios. 

estilha sem córtex 2472 40,7% 

estilha com córtex 678 11,2% 

microlasca sem córtex 343 5,6% 

microlasca com córtex 112 1,8% 

estilha sem córtex e com 1827 30,1 % 

marca de fogo 

estilha com córtex e com 493 8,1 % 
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marca de fogo 

microlasca sem córtex e 112 1,8% 

com marca de fogo 

microlasca com córtex e 42 0,7% 

com marca de fogo 

TOTAL DE ESTILHAS 5470 90,0% 

TOTAL DE 609 10,0% 

MICROLASCAS 

TOTAL DE VESTÍGIOS 6079 

FUGAZES 

Figura 16 - Sítio Queimador I-A: Vestígios fugazes 

A quase totalidade de vestígios fugazes é constituída por sílex, mas 

também foram encontradas 4 estilhas de arenito silicificado, 2 de quartzito e 1 de 

quartzo, com pouco valor estatístico (0, 1 % do total). 

A ação do fogo provoca no sílex alterações na superfície (ocorre a 

retirada de lascas térmicas, de forma arredondada e um enrugamento na área 

anteriormente lisa) e na cor, além de poder tornar o sílex mais apto a ser retocado. No 

caso dos sítios do ribeirão do Bicarne, no entanto, parece ser mais provável que as 

peças tenham sofrido a ação das queimadas, comuns na região e que as marcas de 

queima tenham sido acidentais. 

Foram analisadas 127 lascas inteiras quanto à matéria-prima, presença e 

abrangência da superfície cortical, comprimento, largura, espessura, índice 

comprimento/largura, tipo de talão e ângulo talão/face inferior. Observou-se que o 

sílex foi a única matéria-prima utiliz.ada e as tabelas e os histogramas abaixo 

correspondem aos outros atributos analisados. 
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abrangência da superfície 

cortical 

c < 1/3 

1/3 ~ c < 2/3 

c > 2/3 

sem córtex 

60% 

50% 

40% 

e< 113 

número de lascas 

25 

11 

18 

73 

113 <e< 2/3 c>2/3 

Figura 17 - Sítio Queimador 1-A: superfície cortical 

porcentagem 

19,7 

8,7 

14,1 

57,5 

um córtex 

A maior parte das lascas não apresenta córtex e 42,5 % delas, corticais, foram 

retiradas de plaquetas ou blocos de sílex. As plaquetas (bonecas de sílex com uma 

morfologia achatada) têm o córtex liso e amarelado, diferente do que é encontrado nos 

blocos, produto da desagregação de camadas de sílex de espessuras variadas. 
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tipos de talão número de lascas porcentagem 

liso 59 46,5 

cortical 11 8,7 

1 puntiforme 6 4,7 

linear 14 11 ,0 

asa de pássaro 3 2,3 

diedro 6 4,7 

facetado 25 19,7 

outros 3 2,4 

e p • o 

Figura 18 - Sítio Queimador 1-A: Tipos de talão 

Os talões facetados representam 19, 7 % do total e indicam que houve 

uma preparação do plano de percussão no núcleo antes da retirada da lasca. Os mais 

comuns - liso e cortical - significam que o plano de retiradas anteriores do núcleo, no 

primeiro caso ou superfícies naturais da matéria-prima (sob a forma de plaqueta ou 

bloco), no segundo caso, foram utilizados sem a necessidade de retoques antes da 

debitagem da lasca. 
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comprimento 

(mm) 

1 ~ C<10 

10 ~ C<20 

20 ~ C<30 

30 ~ C<40 

40 ~ C<50 

50 ~ C<60 

60 ~ C<70 

70 ~ C<80 

80 ~ C<90 

90 ~ C<100 

lOO ~ C<llO 

110 ~ C<120 

46% 

40% 

35% 

30% 

26% 

20% 

16% 

10% 

das 

6% 

O'Jl...__lllllCL.. 

lascas número de lascas porcentagem 

2 1,5 

19 15,0 

54 42,5 

25 19,7 

11 8,7 

7 5,5 

4 3,1 

2 1,6 

o o 
o o 
2 1,6 

1 0,8 

<10 <20 <30 <40 <60 <60 <70 <80 <90 <100 <110 <120 

Figura 19 - Sítio Queimador 1-A: Comprimento das lascas 

A maior parte das lascas (85,9%) apresenta comprimentos entre 10 e 50 

mm, sendo que de 20 a 30 mm é a dimensão mais encontrada. 
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largura das lascas (mm) 

10 ~ L<20 

20 ~ L<30 

30 ~ L<40 

40 ~ L<50 

50 ~ L<60 

60 ~ L<70 

70 ~ L<80 

80 ~ L<90 

90 ~ L<100 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

número de lascas 

27 

49 

30 

12 

7 

1 

o 
o 
1 

Figura 20 - Sítio Queimador I-A: Largura das lascas 

porcentagem 

21 ,3 

38,6 

23 ,6 

9,4 

5,5 

0,8 

o 
o 
0,8 

À semelhança do que ocorreu com os comprimentos, a maioria das 

lascas (92,9%) apresenta larguras entre 10 e 50 mm, sendo que as dimensões de 20 a 

30 mm as mais comuns. 
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índice comprimento/largura 

C/L < 1,0 

1,0 ~ C/L > 1,5 

1,5 ~ C/L > 2,0 

C/L > 2,0 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

C/L < 1,0 

número de lascas porcentagem 

54 42,5 

45 35,4 

19 15,0 

9 7,1 

1,0 < C/L < 1,5 1,5 < C/L < 2,0 C/L>2,0 

Figura 21 - Sítio Queimador 1-A: Índice comprimento/largura das lascas 

A maioria das lascas (77, 9 % ) é muito larga e larga e a porcentagem de 

lâminas é bastante baixa. 
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espessura das lascas (mm) número de lascas porcentagem 

l<E<lO 97 76,4 

10 ~ E< 20 25 19,7 

20 ~ E< 30 4 3, 1 

30 ~ E< 40 1 0,8 

1<E<10 10< E< 20 20<E<30 30<E<40 

Figura 22 - Sítio Queimador 1-A: Espessura das lascas 

A grande maioria das lascas (96, 1 3) tem espessuras variando entre 1 e 

20mm. 
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ângulo talão/face interna número de lascas porcentagem 

(º) 

60 1 1,0 

70 3 3,0 

80 o o 
90 5 5,0 

100 20 19,8 

110 29 28,7 

120 29 28,7 

130 7 6,9 

140 7 6,9 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

°" so• 70° 80º 90° 100• 110• 120• 130° 140° 

Figura 23 - Sítio Queimador 1-A: Ângulo talão/face inferior das lascas 

A maior parte das lascas (77 ,2 % ) apresenta ângulos abertos, sendo 

pequena a porcentagem de fechados (9,0 %). O número de lascas diminuiu porque 

não se pode medir o ângulo no caso de talões puntiformes ou lineares. 

Quanto aos núcleos, apesar do pequeno número, observa-se que a maior 

parte é do tipo multipolar e multifacial, chamado de globular por Caldarelli (1983) 

porque tomam-se multifacetados e com formas globulares em função das retiradas que 
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procedem de várias direções. Outro tipo comum é o unipolar, ou seja, blocos de 

matéria-prima que foram experimentados pelos artesãos quanto à aptidão ao 

lascamento, através de uma retirada de lasca e abandonados em seguida. No sítio, há 

uma grande quantidade de fragmentos de matéria-prima, sendo que alguns foram 

retirados da área pelos agricultores por atrapalhar os trabalhos de cultivo. 

Os núcleos mantêm uma superfície cortical e tem dimensões e pesos 

variados. Como exemplos, podem ser citados o Qul-A222 (núcleo globular esgotado, 

com quatro planos de percussão, reserva cortical, dimensões 46 cm por 27 cm e 30 g) 

e o Qul-A268 (núcleo globular, com três planos de percussão, reserva cortical e 

dimensões 107 cm por 63 cm e 350 g). 

Quanto aos artefatos, no presente estudo a ênfase foi dada aos aspectos 

tecnológicos e não tipológicos da indústria lítica. CALDARELLI (1983) elaborou 

fichas tipológicas para a Bacia do Tietê e nelas pode-se notar a presença de alguns 

artefatos do sítio Queimador 1-A como raspador simples sobre lasca (tipo 1), raspador 

terminal denticulado (tipo 6), raspador lateral convexo (tipo 9), raspador côncavo 

delgado (tipo 11), raspador transversal retilíneo (tipo 12), raspador lateral duplo 

convexo (tipo 15), raspador duplo convergente (tipo 18), raspador convergente 

desviado (tipo 19), truncatura oblíqua (tipo 22), peça com bico (tipo 26), ponta de 

projétil bifacial triangular com pedúnculo contraído e aletas (tipo 31) e peça bifacial 

foliácea (tipo 33). Até o momento, estas fichas não sofreram grandes modificações 

porque os artefatos encontrados após sua elaboração na bacia do ribeirão Queimador 

encontram um semelhante nestas fichas. 

Um dado importante no sítio Queimador 1-A é a grande quantidade de 

esboços de artefatos, inteiros ou fragmentados, encontrados, especialmente de peças 

bifaciais com diferentes formas classificadas por Caldarelli ( 1983) em disformes, 

ovalares, triangulares, cordiformes e foliáceas, sendo que as três últimas, menos 

espessas, representariam estágios mais avançados de fabricação (Fotos 23, 24, 25, 

26, 27 ). 
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Segundo Caldarelli (1983), "o suporte era preparado primeiramente 

com percutor duro, através de grandes retiradas bifaciais, que levavam ao 

descorticamento do suporte e a uma pré-forma do artefato. Neste estágio, os gumes 

apresentam-se sinuosos. Posteriormente, o trabalho de lascamento continuava com 

percutor suave, através de retiradas invadentes e rasantes, que adelgaçavam a peça e 

suavizavam seu contorno. Os retoques finais eram feitos tanto por percussão quanto 

por pressão. Nas pontas de projétil, os retoques por pressão, longos, rasantes e 

paralelos, são bem nítidos." 

Além dos vestígios líticos do sítio Queimador, foram analisados aqueles 

encontrados nos sítios e áreas de ocorrência Bicarne Ia IX. 
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sí- a n fn l lf lr fl fmp ml e d p pf to-

tio/ tal 

á-

rea 

Bil 15 6 12 30 47 12 48 03 15 10 24 - 01 223 

Bill 05 03 01 09 18 - 15 04 02 06 05 - - 68 

Bi - 01 - 02 01 01 - - - - - - - 05 

III 

Bi 01 - - 01 01 - - - - - - - - 03 

IV 

BiV - - - 01 - - - - - - - - - 01 

Bi - - - 02 01 - - - - - - - - 03 

VI 

Bi - - - 01 02 - - - - - - - - 03 

VII 

Bi 03 10 23 35 40 12 52 07 08 07 13 01 01 212 

VIII 

Bi 04 12 08 02 09 02 04 - 04 - 03 - - 48 

IX 

to- 28 32 44 83 119 27 119 14 29 23 45 01 02 566 

tal 

a: artefato; n: núcleo; fn: fragmento de núcleo; l: lasca; lf: lasca fragmentada; Ir: 

lasca retocada/ lasca retocada fragmentada e fragmento de lasca retocada; 

fl: fragmento de lasca; fmp: fragmento de matéria-prima; ml: micro lasca e micro 

lasca fragmentada; e: estilha; d: detrito; p: percutor; pf: percutor fragmentado 

Figura 24 - Vestígios líticos dos sítios Bicarne 
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Dos 566 vestígios líticos coletados, as lascas, os núcleos e os artefatos 

foram estudados em detalhe e de forma conjunta, independente do sítio ou área de 

ocorrência onde foram localizados devido ao pequeno número de materiais 

arqueológicos. 

Quanto à matéria-prima, 98,8% das lascas são de sílex; apenas uma é 

de quartzo (sítio Bicarne VIII) proveniente de um seixo. 

abrangência da superfície número de lascas porcentagem 

cortical 

ausente 37 44,6 

e < 1/3 27 32,5 

1/3 ~ c < 2/3 8 9,6 

e> 2/3 11 13,3 

45% 

40% 

35% 

30% 

211% 

20% 

15% 

10% 

5% 

e< 113 1/3 <e< 213 e> 213 sem córtex 

Figura 25 - Bicarne: Superfície cortical 

Observa-se que a maioria das lascas (55,4%) apresenta uma superfície 

cortical e o estudo do córtex revelou que 58,7% das matérias-primas ocorriam como 

nódulos ou plaquetas e 41,33 como blocos de sílex. 
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comprimento 

(mm) 

l S: C<lO 

10 s: e < 20 

20 s: e s: 30 

30 s: e < 40 

40 s: e < 50 

50 s: e < 60 

60 s: e < 10 

10 s: e < 80 

80 s: e < 90 

90 s: e < 100 

IOO S: C<llO 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

das lascas número de lascas porcentagem ( % ) 

o o 

3 3,6 

13 15,7 

20 24,1 

17 20,5 

18 21 ,7 

3 3,6 

5 6,0 

2 2,4 

o o 

2 2,4 

<10 <20 <30 <40 <60 <60 <70 <80 <90 <100 <110 

Figura 26 - Bicarne: Comprimento das lascas 

A maioria das lascas ( 60,3 % ) tem comprimentos entre 20 mm e 60 

mm. 
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largura das lascas (mm) número de lascas porcentagem ( % ) 

l S L<lO o o 

10 s L < 20 l 1,2 

20 s L < 30 15 18, 1 

30 s L < 40 26 31,3 

40 s L < 50 20 24,1 

50 s L < 60 17 20,5 

60 s L < 70 3 3,6 

70 s L s 80 1 1,2 

35% 

Figura 27 - Bicarne: Largura das lascas 

A grande maioria das lascas ( 94 % ) apresenta larguras entre 20 mm e 

60mm. 
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índice comprimento/largura 

C/L < 1,0 

1,0 ~ C/L < 1,5 

1,5 ~ C/L < 

C/L > 2,0 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

2,0 

C/l < 1,0 

número de lascas porcentagem ( % ) 

33 39,7 

35 42,2 

14 16,9 

1 1,2 

1,0 < C/l < 1,1 1,5 < C/l < 2,0 Cll.>2,0 

Figura 28 - Bicarne: Índice comprimento/ largura das lascas 

O índice comprimento/largura indica que a maioria das lascas (81,9%) 

é larga e muito larga. A quantidade de lâminas é mínima. 
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espessura das lascas (mm) número de lascas porcentagem ( % ) 

I s E<lO 23 27,7 

10 s E< 20 44 53 ,0 

20 s E< 30 11 13,3 

30 s E< 40 5 6,0 

1<E<10 10 < E<20 20<E<30 30<E<40 

Figura 29 - Bicarne: Espessura das lascas 

A grande maioria das lascas ( 94,0%) tem espessuras variando entre 1 

mme30mm. 
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ângulo talão /face interna número de lascas porcentagem ( % ) 

( o ) 

90 2 2,9 

100 5 7,4 

110 10 14,7 

120 35 51,5 

130 14 20,6 

140 2 2,9 

60% 

Figura 30 - Bicarne: ângulo talão / face interna 

Quinze lascas apresentaram ou estilhamento no bulbo ou talões 

puntiformes/lineares impedindo a leitura do ângulo. A maior parte das lascas (66,2 % ) 

tem ângulos abertos e uma quantidade significativa (23 ,5 % ) ângulos muito abertos. 
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tipo de talão número de lascas porcentagem ( % ) 

cortical 13 15,9 

facetado 11 13,4 

puntiforme 5 6,1 

diedro 2 2,4 

liso 50 61,0 

linear 1 1,2 

70% 

e p 

Figura 31 - Bicarne: Tipo de talão 

Os tipos de talão mais comuns são o liso, o cortical e o facetado. Tanto 

o diedro quanto o linear aparecem em quantidade insignificante. Os talões não 

preparados representam 86,6 % . 

Diferentemente da análise da indústria lítica do sítio Queimador 1-A, 

dois outros parâmetros foram considerados: peso das lascas e a espessura do bulbo, 

medida no centro do bulbo. 
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peso das lascas (g) número de lascas porcentagem ( % ) 

1 ~ p < 10 21 25 ,3 

10 ~ p < 20 16 19,3 

20 ~ p < 30 14 16,9 

30 ~ p < 40 10 12, 1 

40 ~ p < 50 7 8,4 

50 ~ p < 60 3 3,6 

60 ~ p < 70 2 2,4 

70 ~ p < 80 3 3,6 

80 ~ P<90 2 2,4 

90 ~ p < 100 o o 

p > 100 5 6,0 

30% 

26% 

<10 <20 <30 <40 <IO <IO <70 <IO <IO <100 >100 

Figura 32 - Bicarne: Peso das lascas 

A maior parte das lascas pesa até 40 g, sendo que a mais pesada 

corresponde a 246,5 g. 
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espessura do bulbo (mm) número de lascas porcentagem ( % ) 

1 ~ e< 5 10 12,8 

5 ~ e<10 32 41 ,0 

10 ~ e ~ 15 26 33,3 

15 ~ e < 20 5 6,4 

20 ~ e< 25 2 2,6 

25 ~ e< 30 1 1,3 

30 ~ e< 35 1 1,3 

35 ~ e< 40 1 1,3 

Figura 33 - Bicarne: Espessura dos bulbos 

As maiores espessuras dos bulbos variam até 15 mm, sendo que de 5 

lascas não foi possível fazer a medida por apresentarem estilhamento. 

Com relação aos núcleos, observa-se que todos os 32 são de sílex, 

sendo que 68,8% apresentam reserva cortical e 50% estão esgotados. 
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peso (g) número de núcleos porcentagem ( % ) 

1 ~ p < 50 1 3, 1 

50 ~ p < 100 7 21,9 

100 ~ p ~ 150 8 25 ,0 

150 ~ p < 200 4 12,5 

200 ~ p < 250 5 15,6 

250 ~ p < 300 3 9,4 

300 ~ p < 350 2 6,3 

350 ~ p < 400 o o 

p > 400 2 6,3 

<IO <100 <150 <200 <250 <300 <350 <400 >400 

Figura 34 - Bicarne: Peso dos núcleos 

A maior parte dos núcleos ( 75,0%) pesa de 50 g a 250 g, sendo que o 

mais pesado tem 684 g. As dimensões são bastante variadas tendo o menor 25 mm por 

37 mm e o maior 85 mm por 110 m. 

A grande maioria dos núcleos (87,5%) é multipolar e multifacetado, 

9,4% é unipolar e unifacial e apenas um (3,1 %) é multipolar e unifacial. 
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Quanto aos artefatos, nesta categoria foram reunidos os inteiros, os 

fragmentados e os esboços. A idéia foi tentar identificar e comparar os tipos com os 

descritos por CALDARELLI (1983). Desta forma, foram encontrados: raspador 

terminal denticulado, raspador retocado em "raclette", raspador lateral denticulado, 

raspador lateral retilíneo, raspador lateral convexo, raspador duplo côncavo, buril, 

ponta de projétil, esboço de ponta de projétil e lesma, todos em sílex. (Figuras 35, 36 

e 37). 

CONCLUSÕES 

A Figura 38 apresenta as formas de relevo ocupadas pelos grupos caçadores

coletores. Observa-se uma preferência pela utiliz.ação de baixas vertentes e fundos de 

vale, nas bacias do ribeirão do Queimador e seus afluentes córregos do Indalécio e das 

Abóboras. 
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QU-11 1674 

QU-1 170 

\ 

' 

o 1 

B 

QU-11 656 

D 

QU-1 157 

FIGURA 36 - EXEMPLOS DA INDÚSTRIA LÍTICA: A-ponta de pro 
til serrilhada; E-raspador lateral carenado; 
raspador lateral; D-raspaàor transversal 
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Qul-E 157 

- -

-~-

Qu l-A318 1 

FIGURA 35 - raspador transversal ào sítio 
Queimador I-A 
ponta de projétil bifacial tri
angular do sítio Queimador I-A 
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sítio arqueológico ou 
forma de relevo ocupada curso d'água próximo 

área de ocorrência 

Queimador I-A baixa vertente ribeirão Queimador 

Queimador I-B baixa vertente ribeirão Queimador 

Queimador I-C baixa vertente 
entre o ribeirão Queimador 
e o córrego do Indalécio 

Queimador I-D baixa vertente córrego do Indalécio 

Queimador I-E alta vertente ribeirão Queimador 

Queimador I-F baixa vertente córrego do Indalécio 

Queimador I-G média vertente ribeirão Queimador 

Queimador II-A fundo de vale ribeirão Queimador 

Queimador II-B baixa vertente ribeirão Queimador 

das Abóboras baixa vertente córrego das Abóboras 

Bicarne I fundo de vale córrego das Abóboras 

Bicarne II fundo de vale ribeirão Queimador 

Bicarne m alta vertente ribeirão Queimador 

Bicarne IV baixa vertente ribeirão Queimador 

Bicarne V fundo de vale ribeirão Queimador 

Bicarne VI alta vertente ribeirão Queimador 

Bicarne VII média vertente ribeirão Queimador 

Bicarne VIII alta vertente 
ribeirão do Bicarne, 
córrego do Indalécio/ 
afluentes do rio Conchas 

Bicarne IX baixa vertente 
ribeirão Queimador e do 
Bicarne 

Figura 38 - Sítios e formas de relevo 

Dos sítios e áreas de ocorrência localizados nas partes mais altas do 

relevo, apenas o Bicarne VIII, no divisor das bacias Conchas-Bicarne, apresentou uma 

grande densidade e variedade de peças líticas. O sítio Queimador I-E revelou baixa 
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densidade de peças, mas foram coletados núcleos, artefatos e outros detritos de 

lascamento. Nas áreas de ocorrência Bicarne me Bicarne VI existiam poucas peças. 

Ao se cruzar os dados sobre as formas de assentamento e tipos de 

vestígios, observa-se que os sítios da área ser classificados como acampamentos 

onde, no caso dos Queimador 1-A, 11-A e Bicarne VIII, o lascamento do sílex era uma 

atividade bastante intensa. No caso do sítio Queimador II-A, apesar da grande 

quantidade de vestígios, inclusive fugazes, os caçadores-coletores não poderiam ter 

utilizado o espaço durante todos os meses do ano, já que é uma área inundável 

periodicamente quando das cheias do ribeirão do Queimador. 

A ocupação na região ocorreu principalmente na alta bacia do ribeirão 

Queimador; quanto mais se aproxima sua foz, menor quantidade de vestígios líticos 

foram localizados na paisagem. O sítio Bicarne IX, na confluência dos ribeirões 

Queimador e Bicarne, apresentou apenas 48 peças, bastante espalhadas na área. 

Qual seria o tipo de organização social e econômica que poderia ser 

apreendida através da organização espacial dos grupos caçadores-coletores na área de 

estudo? Pelos estudos realizados, observa-se que, embora a maior parte dos sítios não 

apresente uma grande densidade de material lítico, é possível encontrar vestígios por 

toda a bacia do ribeirão Queimador. Isto significaria que esta região foi habitada e 

percorrida intensamente pelos caçadores-coletores forrageiros (para usar a 

terminologia de BINFORD, 1980), especialmente a alta e média bacia do ribeirão 

Queimador. 

Com relação à matéria-prima, quatro aspectos devem ser observados: 

abundância, qualidade, morfologia e distância. Na região investigada, o sílex é 

bastante abundante nas duas formas utilizadas pelos artesãos pré-históricos: bloco e 

plaqueta. Aparecem ao longo das vertentes, como produtos do intemperismo, na 

forma de blocos fragmentos de antigas camadas contínuas de sílex de espessuras 

variadas ou na forma de plaquetas de sílex, nódulos ou bonecas, com as superfícies 

maiores paralelas. Em alguns cursos d'água, como o córrego das Abóboras, onde os 
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níveis de nódulos foram cortados pela vertente, vários deles sofreram transporte pela 

ação das chuvas e gravidade, depositando-se no leito e nas margens destes córregos. 

Devido ao intemperismo, os nódulos e os blocos de sílex, mais 

resistentes do que as rochas que os envolviam, encontram-se na superfície. Quanto à 

qualidade do sílex, alguns testes experimentais foram feitos para determiná-la e 

observou-se que em um mesmo afloramento, há diferenças consideráveis com relação 

à aptidão ao lascamento. Os blocos de sílex apresentam muitas fraturas que podem 

provocar a sua quebra durante a debitagem em áreas diferentes daquelas planejadas 

pelo artesão. Isto explica a quantidade de fragmentos de matérias-primas encontrados 

nos sítios. Como exemplo, pode-se citar o caso do sítio Nova Esperança 

(CALDARELLI, 1983), onde o proprietário da fazenda coletou algumas peças líticas 

(Foto 28), que foram confeccionadas a partir de blocos de sílex encontrados em um 

alto topográfico próximo (Foto 29). 

No caso dos nódulos, foram escolhidos as plaquetas e a qualidade do 

sílex só pode ser visto após a retirada de uma ou mais lascas, porque o córtex mascara 

a cor e textura da rocha. Existem nos sítios várias núcleos exibindo uma ou duas 

retiradas o que deve ser produto de testes realizados pelos lascadores pré-históricos 

para a verificação do sílex. A vantagem da plaqueta é que ela quase não apresenta 

fissuras internas, sendo mais homogênea. 

As plaquetas, eram utilizadas preferencialmente para a elaboração de 

artefatos bifaciais como pontas de projétil quando eram descorticadas. Para outros 

tipos de artefatos, empregaram-se blocos de sílex, de diversos volumes. 

Quanto à distância, nota-se que o sílex pôde ser encontrado localmente 

e que não se encontrou nos sítios vestígios de outros tipos de matérias-primas 

estranhas à área. Não foram localizados sítios-oficina, pois a atividade de lascamento 

da pedra ocorreu nos sítios juntamente com o desenvolvimento de outras atividades 

domésticas, como o atestam o achado de diferentes tipos de artefatos e núcleos. 

Em alguns casos, como o sítio das Abóboras, um dos fatores 

determinantes da implantação do sítio foi a presença de matéria-prima. Em outros 
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sítios, observa-se a grande importância que tem a obtenção da matéria-prima, mas não 

se pode pensar apenas neste parâmetro. Para a tomada de decisão sobre o local de 

assentamento, outros aspectos, além da presença de matéria-prima, devem ser sido 

levados em conta como água, morfologia, flora, fauna, etc. A matéria-prima é apenas 

um elemento fácil de ser trabalhado pelo arqueólogo porque os vestígios líticos são 

muito resistentes ao intemperismo e um CI117.aDlento de dados sobre a indústria lítica e 

as possíveis fontes de matérias-primas locais pode trazer informações sobre a 

estratégia de coleta do sílex. 

É interessante notar que blocos e plaquetas de sílex foram tão 

importantes para o desenvolvimento de atividades de subsistência no passado e 

atualmente são usados apenas como "cascalhos" para recobrir estradas e caminhos de 

terra. Muitas vezes atrapalham as atividades agrícolas e o trabalho do arado sendo que 

os proprietários do sítio Queimador 1-A retiraram os blocos maiores do sítio e os 

jogaram nas margens do ribeirão Queimador. 

Ao se realiz.ar o levantamento arqueológico na bacia do ribeirão 

Queimador, esperava-se encontrar uma quantidade de sítios e de vestígios por sítio 

equivalentes aos Queimador 1-A e 11-B, o que não ocorreu. O sítio Queimador 1-A, 

apesar da grande densidade de vestígios líticos, não pode ter sido utilizado o ano todo 

porque está localizado na várzea do ribeirão e portanto sujeito a cheias periódicas. 

O sítio Queimador II-A parece ter sido um sítio-base com oficinas de 

lascamento, pela quantidade e diversidade de produtos de lascamento. Poderia ser 

chamado de sítios- oficina/habitação, nome dado por STEVENSON (1982) para 

acampamentos nos quais a confecção de artefatos líticos é uma das principais 

atividades. Os demais sítios, até o momento, apresentam-se como acampamentos 

temporários, onde a atividade de lascamento tinha uma importância fundamental e 

especialmente para a confecção de pequenas peças bifaciais como pontas de projétil. 

Estas pontas podem ter sido usadas para pesca (as serrilhadas) e para a caça. 
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Ao lado de peças usadas para atividades de caça e pesca, também foram 

coletados artefatos utilizados para o processamento de alimentos e para a possível 

elaboração de artefatos de outros materiais como madeira e osso. 

Observando-se criticamente o trabalho realizado, conclui-se que, 

embora esteja em andamento, há necessidade, entre outras coisas, de se investigar a 

área do sítio com mais trincheiras e tradagens para se conhecer realmente a espessura 

do pacote arqueológico. 

Os estudos sobre os grupos caçadores-coletores estão aumentando e 

aprofundando questões no Estado de São Paulo, através de pesquisas sistemáticas e de 

longa duração nos vales do Paranapanema, com a coordenação de José Luiz Morais, 

no Ribeira de Iguape, por Paulo De Blasis e no Tietê por Silvia Maranca, entre 

outros. O quadro que se tinha da ocupação do interior do Estado de São Paulo no 

início da década de 80 era bem diferente do que agora se delinea e espera-se que as 

pesquisas no vale do médio Tietê contribuam para a compreensão dos grupos 

caçadores-coletores. 
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Foto 1 - Sítio Queimador 1-A - Coleta superficial sistemática 

Foto 2 - Sítio Queimador 1-A - Vestígios líticos na superfície 
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Foto 3- Sítio Queimador I-A - Blocos de matéria prima 

Foto 4- Sítio Queimador I-F - A direita, mata galeria do ribeirão Queimador; o sítio 
se estende até além da casa. 
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Foto 5 - Sítio Queimador II-A : Mata galeria do ribeirão Queimador; em primeiro 
plano, várzea do ribeirão. 

Foto 6- Sítio Queimador II-A - Vestígios líticos aflorando em área erodida. 
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Foto 7 - Sítio Queimador II-A - Vestígios líticos aflorando em área erodida. 

Foto 8- Sítio Queimador II-A - Delimitação da área do sítio com bandeiras e 
marcação das quadrículas para coleta. 
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Foto 9 - Sítio das Abóboras - Localizado na ruptura da vertente; visto da margem do 
córrego das Abóboras. 

Foto 1 O - Ponte sobre o córrego das Abóboras, margem oposta à do sítio das 
Abóboras. 
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Foto 11 - Perfil de estrada, perto do sítio das Abóboras. Em meio ao material 
intemperizado, estão as bonecas de sfiex. 

Foto 12 - Sítio Bicarne II e o ribeirão Queimador 
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Foto 13 - Sítio Bicarne II e o ribeirão Queimador. 

Foto 14 - lado oposto do ribeirão (à esquerda na foto) do sítio Abóboras, com 
voçorocamento. 
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Foto 15 - Sítio Bicarne II - peça em estratigrafia a 30 cm de profundidade. 

Foto 16 - Sítio Bicarne VIII - sítio encontra-se na vertente. 
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Foto 17- Sítio Bicarne VIII - ao fundo , mata galeria do ribeirão Queimador. 

Foto 18 - Sítio Bicarne VIII - ao fundo, mata galeria do córrego do Indalécio. 
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Foto 19 - Sítio Bicarne IX, foz do ribeirão Queimador, mata galeria do ribeirão do 
Bicarne. 

Foto 20 - Quadrado 1 - . 
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Foto 21 - Quadrado 1 - Detalhe com exposição de níveis de sílex . 
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Foto 22 - Quadrado 2 - ao fundo, mata galeria do ribeirão Queimador. 
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Foto 23 - esboço de ponta de projétil em plaqueta de sílex. 

- - -

Foto 24 - esboço de ponta de projétil. 
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Foto 25 - pontas de projétil serrilhadas. 

<. 

Foto 26 - Núcleo de sfiex (plaqueta). 
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Foto 27 - Esboço de peças bifaciais com diversas morfologias. 

.. ... ,. 

Foto 28 - Artefato de sílex encontrado no sítio Bicarne II. 
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Foto 29 - Blocos de sílex na Fazenda Santa Fé, entre Cesário Lange e Porangaba, fonte 
de matéria rima ara os artesãos do sítio Nova Es erança (CALDARELLI, 1983 : 

Foto 30 - Peça unifacial de sílex do sítio Queimador I-C. 
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