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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1 - Introdução 

 

A Arqueologia brasileira permanece carente de estudos regionais sistemáticos 

para que se torne um corpo sólido de conhecimentos. A acumulação de dados na 

disciplina ainda se faz de maneira assistemática, grandes áreas permanecem 

desconhecidas do ponto de vista arqueológico, e até mesmo a simples seqüência 

cronológica de acontecimentos, que constitui a base para se construir hipóteses e aplicar 

teorias, é ainda falha. 

A justificativa mais comum para este estado da arte é a magnitude da extensão, 

cobertura vegetal, ausência de bases cartográficas e outras características arquetípicas de 

nosso país. Ocorre, porém, que a história cultural1 do Estado de São Paulo se encontra 

nestas mesmas condições. São Paulo é um dos estados mais devassados em todas as 

acepções do termo; sua cobertura vegetal foi destruída quase completamente e o número 

de mapas topográficos e temáticos em várias escalas é invejável em termos nacionais. 

Não é nossa intenção entrar em detalhes a respeito dos muitos fatores que levaram 

a este estado de acontecimentos (verbas para ciência, injunções políticas, número de 

pesquisadores etc.), mas justificar a necessidade de se abordar a arqueologia em termos 

regionais de maneira sistemática.  

Este trabalho tem portanto dois objetivos básicos: a aplicação e avaliação de uma 

teoria e métodos relacionados a uma abordagem arqueológica regional e, como 

desdobramento natural, uma contribuição modesta à história cultural da região sudoeste 

do Estado de São Paulo. Os resultados deste desdobramento metodológico podem vir a 

ser úteis tanto aos colegas que tenham interesse acadêmico nos aspectos regionais do 

registro arqueológico, quanto aos colegas que atuam na área de Arqueologia de contrato e 

que, portanto, lidam freqüentemente com grandes áreas.  

                                                           
1 Por “história cultural” subentenda-se a simples ordenação cronológica de eventos arqueológicos (“Culture 
History” em inglês). 
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O conteúdo desta Tese exige a extensão pelo tema, que em si encerra todos os 

ramos e especialidades da Arqueologia, e mais o ordenamento de idéias, e disto segue 

que quanto menos claro o conceito ou o tema para o autor, mais tempo e energia foi gasto 

em sua apreensão, resultando, portanto, em maior volume de material lido – e escrito. 

Mesmo sabendo que quanto mais se escreve mais abertos estão os flancos, optei por 

apresentar neste trabalho a fórmula “tudo o que sei - e não sei - sobre Arqueologia”. 

Deste modo, creio ter podido vislumbrar quão longo é o caminho, e em que encruzilhada 

me encontro.  

Este volume está dividido em cinco capítulos. O Capítulo I apresenta 

considerações gerais sobre a área de estudo, e fornece uma visão geral do contexto 

arqueológico e histórico no qual a mesma se insere. São discutidos os conceitos de 

“fase”, “tradição” e as principais características das manifestações arqueológicas 

existentes na região, comparando-as com áreas adjacentes.  

O Capítulo II discute os pressupostos teóricos que norteiam o trabalho, bem como 

os objetivos propostos. Há aqui um maior aprofundamento de tópicos teóricos que, à 

primeira vista, pode parecer uma grande digressão em relação ao tema principal da Tese, 

mas esperamos que o encadeamento das idéias mostre que sua presença é realmente 

necessária. Ao abordarmos a estrutura da teoria em Arqueologia (Item 4.4), por exemplo, 

abrimos caminho para a discussão de Teoria Formativa e Teoria Explanatória, dois 

corpos teóricos independentes entre si e fundamentais para o desenvolvimento de todo o 

restante deste trabalho (e, na verdade, para o desenvolvimento de qualquer trabalho em 

Arqueologia). A Teoria Explanatória, aqui tomando a forma das correntes evolucionistas 

mais recentes em Arqueologia, foi explicitamente colocada por dois motivos:  

primeiramente, o leitor pode situar o rumo tomado pela pesquisa dentro de um panorama 

teórico-metodológico mais abrangente; em segundo lugar, a explicitação da Teoria 

Explanatória é necessária para justificar as escolhas feitas dentro da Sistemática (o corpo 

teórico que rege a classificação), discutida posteriormente no Capítulo IV. A Teoria 

Formativa, por sua vez, ao apresentar uma visão um pouco distanciada do tradicional 

paradigma geológico-geomorfológico importado do hemisfério norte, onde aspectos 

mecânicos reinam absolutos, influi diretamente nos métodos de prospecção regional: 

vestígios arqueológicos podem estar em locais “inesperados” pela teoria tradicional.     
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O Capítulo III trata de métodos, e novamente achou-se necessário dissecar 

algumas questões que têm sido pouco tratadas pela disciplina. Temas importantes como a 

questão da intensidade do levantamento arqueológico, das probabilidades de intersecção 

e detecção de vestígios, do tratamento de sítios de superfície e de como tais métodos se 

inter-relacionam com a Teoria foram apresentados. A definição das escolhas de métodos 

e técnicas a serem utilizados na pesquisa pôde então feita de maneira explícita, com base 

nesta discussão. 

O Capítulo IV apresenta os resultados obtidos pela prospecção de sete áreas piloto 

dentro do Alto Taquari, resultando na detecção de 89 sítios arqueológicos, além de outros 

26 sítios localizados fora destas áreas. Estes 115 sítios são, via de regra, descritos de 

maneira sumária, mas alguns deles foram escolhidos como estudos de caso para ilustrar 

aplicações de método, sendo tratados de maneira mais aprofundada. As análises de 

material lítico lascado e cerâmico são também apresentadas neste capítulo, precedidas de 

uma discussão necessária a respeito da Sistemática ou Teoria Formal, corpo teórico que 

rege a classificação.  

O Capítulo V versa sobre uma discussão geral dos resultados obtidos; apresenta 

uma interpretação dos vestígios arqueológicos apresentados no capítulo anterior, e quais 

as possíveis relações entre o registro arqueológico do Alto Taquari e os materiais 

encontrados em áreas afins. Algumas idéias sobre a Arqueologia do Sudeste e Sul são 

propostas, visando uma pequena contribuição ao tema. Por fim, no Item 16 são feitas 

algumas considerações que fecham o trabalho. 

  

1.1 - Histórico da Pesquisa 

 

O presente projeto dá continuidade à pesquisa arqueológica realizada entre 1990 e 

1994 na mesma área, que resultou em uma Dissertação de Mestrado intitulada 

“Levantamento Arqueológico da Área Alto Taquari, Estado de São Paulo, com Ênfase na 

Abordagem dos Sítios Líticos2” (Araujo 1995a). O projeto está inserido em um corpo de 

investigações científicas mais amplo denominado “Programa Regional de Arqueologia da 

                                                           
2 Pesquisa desenvolvida sob os auspícios da FAPESP através de Bolsa de Mestrado (proc. no. 90/1307-9) 
entre 1990 e 1992. 
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Bacia do Rio Paranapanema, Estado de São Paulo - Projeto Paranapanema”, daqui em 

diante referido como PROJPAR, coordenado pelo prof. Dr. José Luiz de Morais. O 

Projpar foi inaugurado pela profa. Dra. Luciana Pallestrini na década de 60, e resultou na 

iniciativa pioneira de promover a escavação sistemática de grandes aldeias ceramistas, 

resultando no mapeamento sistemático de vestígios arqueológicos em uma abordagem 

intra-sítio com forte inspiração francesa. A partir de 1987, sob a coordenação do prof. Dr. 

José Luiz de Morais, é inaugurada uma fase de levantamentos arqueológicos e ambientais 

de grande porte, incluindo projetos de salvamento arqueológico em áreas sujeitas à 

implementação de usinas hidrelétricas (Morais 1999). Foram firmadas parcerias com a 

UNESP e a CESP, e uma maior inspiração de origem norte-americana, de cunho regional 

(que é exemplificada por este trabalho), começou a permear a atuação do Projpar. O 

objetivo geral do Projeto Paranapanema é o levantamento arqueológico de uma área de 

aproximadamente 47.300 km², compreendendo quase 20% do território do Estado de São 

Paulo (Morais, 1981). Para viabilizar seu objetivo, o Projpar foi dividido em vários sub-

programas de pesquisa específicos, um dos quais este trabalho é representante, com 

diferentes linhas de ação calcadas numa diretriz metodológica comum, visando promover 

uma coesão qualitativa aos dados provenientes dos sub-programas. Para isto conta o 

Projpar com um Plano Diretor: 

“(…)além de fixar preceitos de ordem conjuntural, o Plano Diretor de Pesquisa 
do PROJPAR organiza e explicita um esquema aberto às possíveis adesões e 
uma distribuição de competências entre os seus vários participantes. Ao 
mesmo tempo que considera as liberdades pessoais, posto que foi organizado a 
partir delas, constitui uma peça aglutinadora, de caráter coletivo, em torno da 
qual orbitam os projetos individuais.”( Morais, 1999:4). 

 

O Projpar estabelece a unidade geográfica mínima de pesquisa delimitada por 

uma micro-bacia hidrográfica, independente dos objetivos, métodos, técnicas e 

pressupostos teóricos envolvidos. Esta organização reflete uma preocupação com os 

aspectos espaciais da abordagem arqueológica, que deverão ser tratados também neste 

projeto.  

A área de estudo escolhida foi delimitada a partir da Micro-Região 151, ou Micro-

Região Alto Taquari, que compreende seis micro-bacias em uma área aproximada de 

1.440 km². A área passa então a ser designada “Área Alto Taquari” (Mapa 1). 
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A escolha da Área Alto Taquari como objeto de estudo deveu-se à sua colocação 

entre duas regiões já conhecidas do ponto de vista arqueológico. A norte, o Médio Vale 

do Paranapanema vem sendo alvo de escavações e prospecções arqueológicas desde fins 

da década de 60, permitindo a construção de um vasto cabedal de informações, 

organizado no âmbito do Projeto Paranapanema (Morais 1981). A sul, descendo as 

escarpas da Serra de Paranapiacaba, o Médio Vale do Ribeira de Iguape conta com um 

amplo e intensivo levantamento arqueológico realizado nas imediações de Apiaí (SP) 

(Barros Barreto 1988; De Blasis 1988; Robrahn 1988 ), abrangendo uma área que dista 

pouco mais de 40 km em linha reta da Área Alto Taquari.  

Dentro deste contexto, a Área Alto Taquari permanecia pouco explorada no 

tocante ao seu conteúdo arqueológico. Dois trabalhos de cunho pontual haviam sido 

realizados na área durante a década de 1970 (Aytai 1970; Prous 1979) e o objetivo de 

meu trabalho anterior foi o de proceder a um levantamento regional preliminar do 

registro arqueológico existente na área. 

 Note-se que o cunho regional deste trabalho não está limitado a nenhuma faixa 

cronológica ou à natureza específica dos vestígios arqueológicos, conforme será exposto 

(vide Item 4 - “ Objetivos da Pesquisa e Embasamento Teórico).  

 

 

2 - Caracterização Física da Área de Estudo 

 

 

A Área Alto Taquari está situada no sudeste do Estado de São Paulo, próxima à 

divisa com o Estado do Paraná, fazendo parte do alto curso do Rio Paranapanema. A área 

se estende dos contrafortes da Serra de Paranapiacaba a sul até o início da Depressão 

Periférica a norte, aproximadamente entre as coordenadas 23 57’ e 24 16’ latitude S e 

49 00’ e 49 13’ longitude W (Mapa 2). Seus limites seguem divisores de água que 

congregam várias drenagens de pequena ordem, afluentes do Rio Taquari Guaçu, que 

alguns quilômetros a sul vai formar o Taquari, um dos afluentes do Paranapanema pela 

margem esquerda. Conforme exposto anteriormente, a área compreende 1.440 km que 
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abrangem uma vasta gama de feições ambientais. A seguir serão apresentadas as 

características mais marcantes em termos ambientais. 

 

2.1- Geologia e Geomorfologia  

 

Do ponto de vista geológico, a área pode ser dividida em duas grandes unidades: a 

porção centro-sul é dominada por rochas pré-cambrianas que formam o embasamento 

cristalino, representadas por granitóides, gnaisses, xistos, quartzitos, anfibolitos, filitos, 

calcários e gabros, pertencentes ao Complexo Pré-Setuva, Complexo Setuva, Grupo 

Itaiacoca, Grupo Açungui e Suíte Granitóide Três Córregos, em ordem decrescente de 

idade (PRÓMINÉRIO/CPRM 1986; PRÓMINÉRIO/IPT 1985). 

A porção norte da área exibe a cobertura fanerozóica representada pelas 

formações Furnas e Itararé, compostas de arenitos, conglomerados, siltitos e argilitos. Do 

ponto de vista geomorfológico tem-se a transição entre duas províncias geomorfológicas 

distintas; a Província do Planalto Atlântico e a Província da Depressão Periférica. No 

âmbito do Planalto Atlântico, a Área Alto Taquari está assentada na Zona do Planalto de 

Guapiara, presente na porção centro-sul da mesma. A Zona do Planalto de Guapiara 

abrange a região elevada do alto da Serra de Paranapiacaba e estende-se até as áreas 

cobertas pelos sedimentos da Bacia do Paraná (IPT 1981). Em sua constituição 

predominam rochas pré-cambrianas que, pela diversidade de tipos litológicos aflorantes, 

condicionam diferentes formas de relevo que geralmente tendem a ser movimentadas.  

A porção norte da Área Alto Taquari situa-se na Zona do Paranapanema, no 

domínio da Depressão Periférica. A Zona do Paranapanema é a que menos caracteriza a 

Depressão, uma vez que o arenito da Formação Furnas se encontra em posição mais 

elevada do que o embasamento (IPT 1981). A presença dos sedimentos Devonianos e 

Carboníferos (Formação Furnas, Formação Itararé) é responsável pela presença de 

grandes platôs (“mesas”) e canions que contrastam fortemente com o relevo mais 

perturbado existente sobre o embasamento Pré-Cambriano na área.  
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2.2 - Vegetação e Uso do Solo 

 

A vegetação original, predominantemente composta por floresta latifoliada 

tropical úmida de encosta, floresta latifoliada tropical, cerradão e campos naturais, foi 

substituída em quase toda sua totalidade por áreas de reflorestamento ("pinus" e 

eucalipto), atividade agropastoril e culturas anuais. As duas primeiras atividades se 

mostram de modo mais incisivo na porção norte da área de estudo, onde predominam as 

grandes propriedades. Em contraste, a porção sul exibe um maior número de pequenos 

proprietários e ocupação mais voltada para o desmatamento da cobertura vegetal original, 

com o intuito de obtenção de madeiras nobres, carvoagem e agricultura de subsistência. 

 

2.3- Clima 

 

Segundo o IBGE ( 1977, apud.: PRÓMINÉRIO/CPRM 1986 ), o clima na região 

é subquente, onde a menor freqüência de temperaturas elevadas no verão e o predomínio 

de temperaturas amenas no inverno (médias inferiores a 18° C para o mês mais frio - 

junho ou julho - e superiores a 22° C para o mês mais quente) deve-se principalmente à 

influência da altitude e ao posicionamento ao longo da trajetória das correntes de origem 

subpolar. Tais condições originam um inverno úmido, com mais de 20% das 

precipitações anuais. A originalidade do clima na área em apreço é mostrada também por 

precipitações acima de 1.500 mm anuais, valores anômalos para áreas interiores a 

distâncias semelhantes da costa, o que ocorre devido a efeitos topográficos, como o recuo 

da Serra de Paranapiacaba na região, e à presença constante das frentes polares. 

 

2.4 - Resumo das Características Ambientais 

 

Do ponto de vista ambiental, pode-se fazer algumas generalizações para a área. A 

porção centro-sul abrange rochas pré-cambrianas bastante dobradas que formam a Serra 

de Paranapiacaba (Zona do Planalto de Guapiara). Esta porção está sujeita a altos índices 

pluviométricos e freqüentes frentes polares. Se a estes fatores aliarmos as condições de 

forte intemperismo reinantes sobre as rochas pré-cambrianas, temos um cenário propício 
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para a formação da floresta tropical úmida latifoliada de encosta com uma fração 

significativa de araucária (Araucaria angustifolia). A porção noroeste / oeste da área 

apresenta características ambientais completamente contrastantes, com um relevo 

formado por platôs areníticos cuja decomposição resulta em solos bastante pobres, 

recobertos por uma vegetação original de cerrado arbóreo (cerradão) e matas-galeria 

ladeando os cursos d’água. A transição entre os platôs areníticos e o embasamento nesta 

porção da área é bastante abrupta, na forma de canions com várias dezenas de metros de 

profundidade. A porção nordeste por sua vez apresenta um relevo mais suave, com 

“manchas” de rochas pré-cambrianas aparecendo entre lacunas na cobertura sedimentar 

fanerozóica. Aqui a presença de manchas de cerrado entre a floresta latifoliada parece ter 

sido a característica principal. 

Deve ficar claro que esta caracterização ambiental não pretende ser uma 

“reconstrução paleoambiental” da área, mas tão somente ilustrar sua variabilidade interna  

e características transicionais. 
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3 - O Contexto Arqueológico e Histórico  

 

O entendimento do registro arqueológico da Área Alto Taquari não pode 

prescindir de uma integração entre história, etnografia e arqueologia. Uma vez que 

muitos dos sítios detectados no trabalho anterior parecem ser relativamente recentes 

(Araujo 1995a), toda a interpretação deve levar em conta o cenário histórico e etnográfico 

em conjunto com as evidências arqueológicas. Porém, conforme será visto adiante, o 

impacto da presença européia frente aos grupos indígenas na região parece ter sido 

bastante forte, e a utilidade de fontes etnohistóricas vai ficando cada vez menor à medida 

em que se recua no tempo. Este capítulo pretende fazer uma exposição do contexto 

arqueológico e histórico no qual a área de estudo se insere. 

 

3.1 – PRONAPA, Fases, Tradições e Problemas 

 

O foco desta pesquisa é a porção sudeste do Estado de São Paulo, mas as relações 

espaciais existentes entre as várias manifestações arqueológicas, refletidas nas 

distribuições de “fases” e “tradições”, fazem com que seja necessário entender também o 

que ocorre nos estados vizinhos, principalmente os estados sulinos (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul).  

Primeiramente, seria importante colocar de maneira breve alguns dos problemas 

inerentes à classificação dos vestígios arqueológicos em “fases” e “tradições”3.  

As definições do que é uma fase e uma tradição foram realizadas em meados da 

década de 1960 e revistas uma década depois (PRONAPA 1976)4, sendo desde então 

utilizadas sem maiores questionamentos ou modificações. Tais conceitos podem ter sua 

origem traçada a partir do Midwestern Taxonomic Method5 (McKern 1939), a primeira 

tentativa realizada por arqueólogos norte-americanos, nos anos 1930, para resolver o 

problema do conceito vago de “cultura” (Lyman et al. 1997:160). Passando por várias 

remodelações e após algumas décadas de debate, Phillips & Willey (1953; Willey & 

                                                           
3 Um tratamento abrangente do problema foi apresentado por Dias (1994). 
4 Na verdade, apesar de uma revisão de vários outros termos técnicos, os conceitos de fase e tradição não 
foram modificados. 
5 Também conhecido por McKern Taxonomic System, Midwestern System of Classification etc. 
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Phillips 1958) propuseram um sistema semelhante, o qual foi parcialmente adotado pelo 

PRONAPA (1976). Assim, temos: 

Fase: “qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, relacionado 

no tempo e no espaço, em um ou mais sítios” (op. cit., p. 131). 

Tradição:  “grupo de elementos ou técnicas que se distribuem com persistência 

temporal” (op. cit., p. 145). 

É importante notar porém que as definições de “fase” e “tradição” não 

correspondem exatamente ao proposto por Willey & Phillips (1958). Assim, seria mais 

preciso afirmar que os conceitos assinalados são uma contribuição do PRONAPA à vasta 

galeria de significados atribuídos a conceitos similares propostos nos EUA desde os anos 

1930 (p. ex., “modo”, “horizonte”, “estilo-horizonte”, “estilo”, “componente”, “aspecto”, 

“focus” etc.)  do que uma derivação imediata de Willey & Phillips.   

Concebidos inicialmente como ferramentas para sistematizar os conhecimentos 

provenientes de uma terra incognita, os conceitos de fase e tradição acabaram por cursar 

um caminho interessante: a princípio eram destituídos de qualquer significado 

“etnológico”, e nisso eram bastante semelhantes ao Midwestern Taxonomic Method. Com 

o tempo tornaram-se um fim em si; as pesquisas arqueológicas resultavam na definição 

de fases, muitas delas baseadas em um ou dois sítios6, e este parecia ser o objetivo 

básico. Posteriormente, talvez por uma influência tardia da “new archaeology” e da 

necessidade de se chegar a resultados “antropológicos”, os conceitos começaram a tomar 

vida própria, sendo comparados a “unidades autônomas e semi-autônomas” ou “tribos” 

(fases) e “entidades tribais ou lingüísticas” ou “nações” (tradições) (Meggers & Evans 

1985:5; Schmitz 1991: 72). Este fenômeno, o da tentativa de transformação de unidades 

“éticas”, desenvolvidas pelo pesquisador para ordenar seu material de estudo, em 

unidades “êmicas”, pretensamente relacionadas à organização social ou mental dos povos 

estudados, ocorreu também na Arqueologia e Antropologia norte-americanas (Dunnell 

1986b:177; Harris 1968:571-575). 

Talvez o maior problema com os conceitos “fase” e “tradição” seja o fato de os 

mesmos não configurarem classes, mas sim grupos. Neste ponto, é importante analisar 

algumas diferenças que foram colocadas por Dunnell (1971) e que, se aplicadas, podem 

                                                           
6 O que, apesar de parecer um contrasenso, é até possível, dada a definição de “fase”. 
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evitar uma infinidade de mal-entendidos. Primeiramente, a diferença entre “definição” e 

“descrição” deve ficar bem clara. Uma definição pode ser de dois tipos, definição 

extensiva e definição intensiva. Definição extensiva de um termo é feita por meio de uma 

listagem de todos os objetos aos quais o termo é aplicável. A definição extensiva de uma 

cadeira, por exemplo, seria feita por meio da listagem de todas as cadeiras existentes, 

sejam no presente, no passado ou no futuro. Para ser útil, a definição extensiva tem de se 

ater a alguma circunstância, por exemplo, a uma listagem das cadeiras existentes dentro 

do palácio de Versailles. A definição extensiva permite a identificação de cadeiras 

enquanto artefatos, mas não nos diz o que é uma cadeira, ou  quais são as coisas que 

fazem uma cadeira ser uma cadeira. Como resultado, tais definições se restringem a 

definir o que já é sabido de antemão. A definição intensiva, por sua vez, especifica um 

conjunto de atributos que um objeto, seja ele conhecido ou não, deve apresentar para ser 

considerado referente a um dado termo. É uma listagem explícita das qualidades que 

usamos de maneira geralmente intuitiva para identificar algo como sendo uma cadeira, 

por exemplo. É claro que a listagem não irá incluir todos os atributos de todas as cadeiras, 

mas apenas os que são importantes em sua identificação. A definição intensiva é 

realizada, portanto, por meio de um conjunto de condições necessárias e suficientes para 

que um artefato possa ser considerado pertencente a uma dada classe. A primeira 

diferença fundamental está aqui: se um artefato desconhecido tem de ser classificado, é 

possível declarar se ele é ou não uma cadeira por meio da confrontação com a definição 

de cadeira. Assim, a definição intensiva tem um valor preditivo e heurístico. Aqui está o 

maior poder da descrição intensiva: permitir a comunicação de informação nova, ao invés 

de apenas dirigir nossa atenção para o que já é sabido. 

A segunda distinção básica é entre classe e grupo, e está baseada na distinção 

entre idéias (conceitos) e fenômenos (vestígios, “coisas”): classes são formadas por 

elementos que apresentam um ou mais atributos que se encaixam em uma dada definição, 

que é a própria definição da classe. Uma classe é portanto ideativa, pertence ao domínio 

das idéias, não é delimitada por tempo ou espaço, é uma construção teórica. Grupos, por 

sua vez, são “definidos” extensivamente, por meio de uma listagem de casos, de 

instâncias que pertencem ao grupo. Por serem compostos de fenômenos, pertencem ao 

domínio fenomenológico, e são válidos apenas para um determinado tempo e espaço. 
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Classes precisam ser definidas, grupos precisam ser descritos. Quando um grupo é 

“definido” o que geralmente ocorre é que uma lista de objetos pertencentes ao grupo é 

fornecida, ou seja, é apresentada uma definição extensiva. Isto faz dos grupos unidades 

amorfas, cujo sentido original se perde toda vez que um novo “caso” tem que ser 

adicionado: 

“An object or event cannot be assigned to a pre-existing group on the basis of its 

formal characters without altering the ‘definition’ of the group” (Dunnell 1971:88 – 

ênfase no original). 

As vantagens de classes em relação a grupos são patentes quando se pensa em 

termos de construção de conhecimento: uma vez definida, a classe não muda a cada nova 

informação. Os membros de uma classe são agregados a ela por meio da identidade. No 

caso dos grupos, seus membros são agregados por meio do conceito de similaridade, que 

não é precisamente definido em termos teóricos. Um exemplo recente do raciocínio por 

trás do conceito de “fase” e “tradição” pode ser apresentado:  

“As similaridades (…) servem para agrupar os sítios em fases e estas em 

tradições. As diferenças servem para indicar os limites das fases de uma mesma tradição 

entre si, assim como separam também as diversas Tradições. (…) Quando podemos 

observar que as diferenças entre conjunto (sic) de fases são mais expressivas que as 

continuidades entre elas, deduzimos que, na verdade, estamos frente a Tradições também 

diferenciadas” (Dias Jr. 1992:166, ênfase adicionada).   

Identidade permite demonstração, enquanto similaridade se baseia apenas em 

termos de plausibilidade (Dunnell 1971:91). Classes podem portanto ser comparadas 

entre si, independente de sua posição espacial ou cronológica, sem precisar se apoiar em 

termos de “indicações” ou “deduções”, como é o caso dos grupos.  

Com base no que foi colocado acima, torna-se mais fácil perceber onde está o 

“calcanhar de Aquiles” dos conceitos de fase e tradição. Seus objetivos primordiais, a 

organização de dados com vistas à comparação, integração e construção de 

conhecimento, ficam severamente limitados pelo fato de estarmos tratando de grupos, e 

não de classes. Isto posto, parece que a utilidade maior das “tradições” é simplesmente 

nomear coisas. Assim, ao falarmos em “Tradição Itararé” ou “Tradição Tupiguarani” 

sabemos que a maioria dos colegas compreenderá, em termos gerais, do que estamos 
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falando. Com as “fases” isto se torna mais complicado e talvez não seja muito 

recomendável. Brochado (1984:60-65), com a autoridade de quem trabalhou 

intensamente dentro do PRONAPA, faz uma crítica bastante lúcida a respeito do 

raciocínio envolvido por trás do estabelecimento de “fases”. É possível que com a criação 

destes grupos chamados “fases” estejamos realizando exatamente o contrário do que os 

criadores do conceito tinham em mente: podemos acabar agregando casos sob rótulos que 

não são passíveis de comparação objetiva e, ao invés de percebermos mudança, só 

veremos um aglomerado de atributos fracamente ligados a um conceito de “tribo”.  

 

3.2 - Considerações Gerais sobre a Arqueologia do Brasil Meridional 

 

A Arqueologia do Brasil Meridional está basicamente dividida em quatro 

“tradições” abrangendo períodos distintos, um pré-cerâmico e um cerâmico. Os sítios 

líticos estão divididos em duas grandes tradições, denominadas Umbu e Humaitá. No que 

se refere às ocupações de grupos ceramistas, pode-se dizer que a porção meridional do 

país também apresenta pelo menos duas grandes “tradições” : Tradição Tupiguarani e 

Tradição Itararé-Taquara. Novamente, a definição destas tradições esbarra em alguns 

problemas, que serão tratados a seguir de maneira separada. 

 

3.2.1 – Sítios Arqueológicos Líticos: Tradições Umbu, Humaitá e as “Tradições 

Regionais”. 

  

Vários horizontes líticos foram datados em diversos pontos do Estado de São 

Paulo, com idades variando entre 7.000 AP e 2.000 AP. Estes horizontes líticos foram 

divididos em duas grandes “tradições” líticas: Umbu e Humaitá.  

A Tradição Umbu, representada por aproximadamente 400 sítios agrupados em 

27 “fases” que se estendem por um período de 5.950 +-190 BP até 290 +- 80 BP (ou cal 

4.830 a.C. até cal AD 16407) foi definida principalmente pela presença de pontas de 

projétil. 

                                                           
7 Todas as datas calibradas a.C./AD foram calculadas de acordo com Stuiver & Reimer (1998a,b). 
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A Tradição Humaitá por sua vez mostra datas de 7.020 +- 70 AP até “recentes” 

(cal 5.920 - 5.850 a.C. até o presente) e é definida pela ausência de pontas de projétil 

(Schmitz 1987). Estas duas “tradições” com certeza tiveram um papel importante na 

organização do conhecimento arqueológico, mas sua utilidade atual parece estar em 

cheque. De qualquer modo, não é o objetivo aqui um maior aprofundamento no tema, que 

já foi tratado por diversos autores ( Dias 1994; Hoeltz 1997; Morais 2000; Noelli 2000). 

O médio curso do Paranapanema, área central do Projeto Paranapanema e local 

onde os trabalhos de prospecção e escavação estão mais desenvolvidos, apresenta uma 

cronologia melhor estabelecida. O sítio arqueológico mais antigo detectado na região até 

o momento é o Sítio Brito, datado por volta de 7.000 AP (Vialou 1984). O Sítio 

Camargo, que foi objeto de escavações amplas durante vários anos, apresentou uma 

seqüência arqueológica extensa, datando de aproximadamente 4.500 AP até 1.500 AP 

(Morais 1983; Pallestrini et al. 1982). Uma síntese a respeito da ocorrência de sítios 

atribuíveis às tradições em tela dentro da área do Projeto Paranapanema podem ser 

encontradas em Morais (1999).  

Geralmente, as indústrias líticas que não se encaixam em um caso ou em outro 

são consideradas como pertencentes a uma “tradição regional” ou são chamadas de 

“indústrias sobre lascas sem pontas de projétil” (Prous 1992). O termo mostra como as 

definições são ainda frágeis e quanto conhecimento ainda necessita ser organizado.   

 

 

3.2.2 – A Tradição Itararé ou Itararé-Taquara. 

 

Em 1957 o arqueólogo argentino Osvaldo Menghin publicou os resultados de suas 

viagens de estudo pela província de Misiones, região próxima à fronteira com o Brasil, 

delimitada pelos rios Iguaçu, Paraná e Uruguai, e descreveu uma cerâmica simples, lisa 

mas bem elaborada, de cor cinza, raramente avermelhada e sem decoração. As formas 

representariam pequenas taças e vasos de paredes mais altas que se estreitariam em 

direção à boca (Menghin 1957:30). Na mesma região, o autor visita “túmulos y 

terraplenes circulares” que nas palavras do autor: 
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“Es un fenómeno tan extraordinario para la zona – y algo nuevo para toda 

Sudamérica – que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

despachó una comisión oficial para el estudio de estos monumentos (…)” (Menghin 

1957:30; vide Prancha 1). A referida comissão era chefiada pelo próprio Menghin, e suas 

descrições dão conta de círculos de terra com diâmetros variando entre 60 e 180 m. O 

círculo maior apresenta um montículo no centro (que o autor chama de “túmulo”), cujas 

dimensões são 20 m de diâmetro e 3 m de altura. Nas proximidades destas estruturas de 

terra o autor encontrou o mesmo tipo de cerâmica, mas com alguma decoração plástica na 

forma de impressão de cestaria e punções. Menghin denominou o complexo de cerâmica 

e estruturas de terra de Eldoradense, e especulou que tais achados remontariam a um 

período Neolítico Antigo, anterior à ocupação Guarani, atribuindo-os tentativamente a 

grupos Jê, embora achasse que a cerâmica era muito fina para ser atribuída a tais grupos 

(op. cit. :34). 

Para definir a identidade étnica de tal grupo, o autor afirmou que: 

“(…) eso presupone el conocimiento mucho más profundo de la arqueología 

prehistórica no solamente de Misiones, sino también del Brasil, que hasta la fecha es 

casi tierra incógnita desde este punto de vista.” (op.cit.: 34). 

A situação de “terra incógnita” começou a mudar somente uma década depois. 

Em 1967, Igor Chmyz publicou um artigo definindo uma fase cerâmica 

denominada Fase Itararé (Chmyz 1967), reconhecida no nordeste do Paraná, na divisa 

com São Paulo, na confluência dos rios Itararé e Paranapanema. No ano seguinte, com 

base em informações provenientes de outros sítios no território paranaense, o autor 

propôs a definição da Tradição Itararé, inicialmente baseada somente em cerâmica: 

vasilhames pequenos e finos com pouca variação nas formas, geralmente sem decoração 

e apresentando cores entre marrom escuro, cinza e negro (Chmyz 1968a). No mesmo 

artigo, o autor definiu a Tradição Casa de Pedra, também com base em atributos da 

cerâmica, diferenciando as duas tradições com base principalmente nas  formas e 

tratamento de superfície. Conforme será visto adiante, as diferenças entre as duas 

tradições são por demais tênues para que se possa pleitear uma distinção entre elas, no 

sentido em que o termo é empregado. 
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Concomitantemente, Eurico Miller (1967) definiu a Fase Taquara no nordeste do 

Rio Grande do Sul. Associada a esta fase estão as chamadas “casas subterrâneas”, que 

são depressões doliniformes provavelmente escavadas com o intuito de fornecer abrigo 

(embora nem todas pareçam ser artificiais, conforme será discutido ao fim deste 

trabalho), e uma cerâmica cujos recipientes reconstituídos apresentam formas entre 

cônicas e cilíndricas, de pequenas dimensões e com decoração plástica, esta sendo “muito 

freqüente” segundo Schmitz (1988:80). Dois anos depois a Tradição Taquara, nomeada 

com base na fase de mesmo nome, é definida em uma publicação do PRONAPA 

(Brochado et al. 1969). Já em 1971, Miller propõe a integração das duas tradições, Itararé 

e Taquara, que seriam encaradas como subtradições, a exemplo do que então ocorria com 

as subtradições Pintada, Corrugada e Escovada da Tradição Tupiguarani: 

“(…) as tradições Taquara e Itararé sejam consideradas tão somente como 

subtradições de uma única tradição (Pré-Kaingang?), devido ao interrelacionamento e 

unidade cultural conferidos pela análise de conjunto das fases correlacionadas dentro do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Misiones (Argentina) (…).” (Miller 1971:54). 

Talvez a sugestão de Miller não tenha sido acatada pela maior dificuldade em se 

distinguir o que seria uma “subtradição Itararé” em oposição a uma “subtradição 

Taquara”. O mesmo não ocorria com as óbvias diferenças entre pintado, corrugado e 

escovado que apareciam em diferentes proporções dentro da cerâmica Tupiguarani. Seja 

lá qual tenha sido o motivo, o fato é que discussões a respeito de uma junção entre as 

tradições Itararé, Casa de Pedra e Taquara vieram à baila diversas vezes (p.ex.: Miller Jr. 

1978; Schmitz 1988; Schmitz et al. 1980), e tal junção não vingou. 

Trabalhos posteriores mostraram uma ampla gama de sítios atribuídos a uma ou 

outra “tradição”, ocorrendo em ambientes diferentes, desde o litoral meridional até as 

margens do Rio Paraná. Feições como as chamadas “casas subterrâneas8”, detectadas 

inicialmente pelo arqueólogo norte-americano Alan Bryan em 1960 (cf. Schmitz 1988:8) 

foram encontradas às centenas e geralmente associadas à cerâmica. Tratam-se de 

depressões doliniformes, com diâmetros variando entre 2m e 20m, a maioria com formato 

circular, embora um número considerável (em torno de 16%) apresente formas elípticas 

                                                           
8 O termo “casa subterrânea” é bastante infeliz, primeiramente por conferir a estas feições uma função a 
priori, e em segundo lugar por não se tratarem de estruturas verdadeiramente subterrâneas. Alguns autores 
ainda tentaram remediar a situação chamando-as de “casas semi-subterrâneas” (La Salvia, 1968:106). 
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(Reis 1997). O primeiro trabalho sistemático em uma “casa subterrânea” foi realizado por 

Chmyz (1963), mas o autor não encontrou material cerâmico associado. Posteriormente, 

as mesmas foram trabalhadas por Schmitz e colaboradores em meados dos anos 1960 

(Schmitz [coord.] 1967; Schmitz et al. 1988), resultando no cadastramento de 54 sítios 

contendo um total aproximado de 200 depressões (op. cit.,: 13-14). Outras “casas 

subterrâneas” foram localizadas por La Salvia (1968), Miller (1971) e Mentz Ribeiro 

(1991; Mentz Ribeiro & Ribeiro 1985; Mentz Ribeiro et al. 1994) no Rio Grande do Sul; 

Rohr (1969, 1971), Reis (1982) e Piazza (1969) em Santa Catarina;   Chmyz ( 1968b, 

1969a; Chmyz & Sauner 1971) no Paraná; e também por Araujo (1995a) e Prous (1979) 

em São Paulo. Caggiano (1984:12) também comenta e existência de “casas pozo” 

associadas à Tradição Eldoradense do NE argentino. 

Estruturas de terra também foram encontradas, seja na forma de montículos 

circulares e elípticos de vários tamanhos ou lineares (cordões de terra), estes últimos 

alcançando às vezes dezenas de metros. La Salvia (1968) descreve para a região de 

Vacaria (RS) montículos elipsoidais com até 5 m de eixo maior, e circulares com até 3 m 

de diâmetro, com alturas variando entre 0,40m e 1 m. Os montículos foram construídos 

tanto de terra como de terra e pedras. Miller (1971) descreve montículos funerários de 

formato elíptico (o maior apresentando eixos de 70cm x 180 cm) dentro de um abrigo, 

com pequenos blocos de pedra a circundá-los, tendo encontrado além de ossos humanos 

um vasto inventário incluindo artefatos de madeira, trançados de fibra vegetal, etc. Mentz 

Ribeiro & Ribeiro (1985:51) citam a existência de estruturas de terra lineares no 

Município de Esmeralda, norte do RS, formando círculos cujos diâmetros variavam entre 

21 e 70 m, e em uma instância os círculos eram unidos por uma figura trapezoidal. Mentz 

Ribeiro (1991:127) também descreve montículos elípticos no vale do Rio Pardo (RS), o 

maior deles medindo 6,0m x 3,4m e 0,5 m de altura, outros três com metade destas 

dimensões. No Paraná, Ambrosetti (1895) cita a existência de montículos “largos y 

angostos” encontrados nas proximidades da antiga Colônia Militar brasileira da foz do 

Iguaçu. O aspecto artificial dos mesmos levou o autor a empreender a escavação de 

vários deles, sem porém encontrar vestígios de ossos humanos ou cerâmica, concluindo 
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que talvez fossem montículos naturais9. Chmyz (1968b) descreve um possível 

“cemitério” no Médio Iguaçu, onde vários montículos elípticos situavam-se no interior de 

um cordão de terra de formato aproximadamente retangular (op.cit., p. 47). Tanto os 

montículos quanto a estrutura linear apresentavam uma altura de 40 cm, e valas 

resultantes da retirada de terra podiam ser observadas na parte de fora do cordão de terra 

e ao lado de cada montículo. Em outro artigo, Chmyz & Sauner (1971:11) descrevem 

dois tipos de montículos para o Vale do Rio Piquiri: um de forma elíptica, com os eixos 

maiores variando de 1,20 m a 3 m de comprimento e alturas entre 0,40 a 0,50 m, e um 

outro tipo em forma de cone truncado, com uma valeta circundante, diâmetros entre 4 m 

e 13 m, alturas entre 1,50 m e 2 m. O primeiro tipo ocorria em conjuntos desordenados, 

enquanto o segundo era mais raro e os montículos ocorriam isolados. Na margem 

esquerda do Paranapanema, próximo à divisa com São Paulo, Chmyz (1977) cita a 

existência de montículos elípticos medindo em média 5 m de comprimento por 2 m de 

largura e 1 m de altura. O local estava na faixa de depleção do reservatório de Salto 

Grande e, portanto, parcialmente submerso. O autor não encontrou cerâmica nos cortes 

que efetuou no local, e porisso associou-os a uma fase pré-cerâmica (Fase Timburi). As 

características porém sugerem que sejam montículos associados à Tradição Itararé-

Taquara. 

Em São Paulo, Robrahn-González (1999:301) cita a existência de “cemitérios” no 

Médio Ribeira, locais com concentrações de montículos elípticos de terra e pedras, com 

dimensões variando de 1 m de comprimento por 0,5 m de largura e 0,2 m de altura até 4,5 

m de comprimento por 3,0 m de largura e 0,6 m de altura.  

Por fim, em uma publicação mais conhecida pelas referências a sambaquis 

fluviais do Vale do Ribeira, o arqueólogo amador Kiju Sakai (1981:86-97) relata em um 

apêndice a escavação, em 1940, de montículos tumulares no Vale do Tietê, nas cidades 

de Lins, Promissão e Guararapes. A descrição destes montículos será feita no final deste 

volume, no Apêndice 7.  

  Uma análise da bibliografia, principalmente das sínteses a respeito das três 

“tradições” (Schmitz,1988; Schmitz & Becker,1991) mostra que existem muito mais 

                                                           
9 A não preservação de osssos e a inexistência de cerâmica é recorrente em vários outros montículos 
escavados tanto no RS quanto em SP.  
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semelhanças do que diferenças entre os atributos utilizados em suas definições. Se em um 

primeiro momento, face à escassez de dados, a Tradição Taquara parecia algo um tanto 

distinto das tradições Itararé e Casa de Pedra - presença de casas subterrâneas e 

abundância de decoração plástica na primeira versus ausência de casas subterrâneas e 

pouca decoração ou mesmo ausência desta nas duas últimas - o mesmo não pode ser dito 

após a passagem de algumas décadas; a Fase Guatambu da Tradição Taquara, por 

exemplo, foi definida no norte do Rio Grande do Sul e apresenta casas subterrâneas, 

estruturas de terra, montículos e cerâmica, esta em sua maior parte apenas polida, uma 

pequena porcentagem mostrando decoração de qualquer espécie, com vasilhames de 

formas simples (Miller 1971; Schmitz 1988). A Fase Taquara  difere da Guatambu pela 

grande quantidade de cerâmica decorada, mas os demais atributos se seguem, incluindo 

galerias subterrâneas. Os vasilhames cerâmicos são igualmente pequenos (Miller 1967; 

Schmitz 1988).  

Passando para o Estado do Paraná vemos que, por exemplo, tanto as fases 

Açungui como Cantu, ambas filiadas à Tradição Itararé, apresentam cerâmica 

predominantemente simples, vasilhames pequenos e estruturas de terra associadas, na 

forma de aterros ou estruturas lineares formando desenhos geométricos (círculos, 

quadriláteros) bem como casas subterrâneas (Chmyz 1968a, 1981; Schmitz 1988), ou 

seja, ambas bastante semelhantes à Fase Guatambu da Tradição Taquara. Com possíveis 

variações de antiplástico e forma de vasilhames, temos basicamente as mesmas estruturas 

e atributos tecnológicos recorrentes, que podem até ausentar-se em algumas fases, porém 

se espalham, de maneira contínua, por milhares de quilômetros quadrados, desde a 

porção central do Rio Grande do Sul até o sudeste de São Paulo, presentes nos mais 

diversos compartimentos topográficos: litoral, serras e planalto. A Tabela 1 abaixo 

mostra as principais características de algumas fases. Não se trata de uma tabulação 

completa, pois não estão assinaladas as ocorrências de vestígios que não foram 

formalmente atribuídos pelos autores a uma ou outra tradição, bem como as fases criadas 

com base em um só sítio (como o exemplo da Fase Vacaria, La Salvia 1968). Deste 

modo, várias ocorrências de casas subterrâneas e cerâmica do tipo Itararé que foram 

encontradas no litoral de Santa Catarina e Paraná (Forte Marechal Luz, Enseada I, Ilha 

das Pedras, Ilha das Cobras, Praia das Laranjeiras, Base Aérea etc) e também no planalto 
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destes Estados (Reis 1982; Rohr 1971) não estão citadas na Tabela 1.  Acrescem-se a 

estas informações o fato de existirem estruturas semelhantes, associadas ao mesmo tipo 

de cerâmica, no sudeste do Estado de São Paulo (Araujo 1995a; Prous 1979) conforme 

será visto neste trabalho. 
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Estado/ 

Tradição/Fase 
Atributos da 

Cerâmica 
Casas Subterrâneas Estruturas de terra 

PR/SP/ Itararé/ 
Itararé 

Fina, maior parte 
simples, vasos 

pequenos. 

Ausentes. Ausentes. 

PR/Itararé/ 
Açungui 

Fina, simples, raro 
engobo vermelho 

Presentes. Montículos, estruturas 
lineares. 

PR/Itararé/ 
Catanduva 

Fina, maior parte 
simples, vasos 

pequenos. 

Presentes. Montículos elípticos. 

PR/Itararé/ 
Candói 

Fina, maior parte 
simples, vasos peqs. 

Presentes. Ausentes. 

PR/Itararé/ 
Xagu 

Fina, até 36 % 
decorada, vasos peq. 

Ausentes. Ausentes. 

PR/Itararé/ 
Cantu 

Fina, maior parte 
simples, vasos peqs. 

Presentes. Montículos circulares, 
estruturas lineares. 

PR/Itararé/ 
Pacitá  

Fina, maior parte 
simples, vasos peqs. 

Ausentes.  Ausentes. 

PR/ Casa de 
Pedra / Casa de 

Pedra 

Fina, simples, bem 
alisada, vasos peqs. 

Ausentes. Ausentes. 

SC/Taquara/ 
Itapiranga 

Fina, maior parte 
simples, vasos peqs. 

Ausentes. Ausentes. 

RS / Taquara / 
Guatambu 

Fina, maior parte 
simples, vasos peqs. 

Presentes. Montículos circulares e 
elípticos, estruturas 

lineares. 
RS/Taquara/ 

Taquara 
Fina, maior parte 

decorada, vasos peq. 
Presentes. Montículos, galerias 

subterrâneas. 
RS/Taquara/ 

Erveiras 
Fina, maior parte 

decorada, vasos peq. 
Presentes. Montículos elípticos, 

galerias subterrâneas. 
RS/Taquara/ 

Guabiju 
Fina, maior parte 

simples, vasos peqs. 
Presentes. Montículos circulares, 

estruturas lineares. 
RS/Taquara 

/Taquaruçu 
Fina, maior parte 

simples, vasos peqs. 
Ausentes (?). Ausentes (?). 

RS/Taquara/ 
Giruá  

Fina, tanto simples 
como decorada, 

vasos peqs.. 

Ausentes (?). Ausentes (?). 

RS/SC/Taquara
/  Xaxim  

Fina, maior parte 
simples, vasos peqs. 

Ausentes (?). Ausentes (?). 

Fase definida com base em 4 sítios.                               Fase definida com base em 2 sítios.  

 Fase definida com base em 4 sítios.                              Fase definida com base em 3 sítios.  
 
Tabela 1 – Aspectos das diferentes fases dentro das “Tradições” Itararé, Casa de Pedra 
e Taquara 
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Assim, dado o raciocínio por trás da definição de “tradição”,  e com base nos 

conhecimentos acumulados desde o final dos anos 1960, pode-se agrupar, sem maiores 

problemas, todas as três “tradições” - Itararé, Casa de Pedra e Taquara - sob um mesmo 

rótulo, as diferenças regionais sendo perfeitamente descritas por meio do conceito “fase”, 

se for o caso. Esta conclusão não é, reconhecidamente, nenhum “ovo de Colombo”; desde 

a já citada proposição de Eurico Miller (1971), passando pelas tentativas de Tom Miller 

(1978, também em Schmitz et al.,1980:44-46) e chegando a Mentz Ribeiro (1980, 1991), 

vários autores já propuseram algum tipo de unificação. Os problemas maiores parecem 

estar ligados à denominação desta tradição abrangente. Becker & Schmitz (1969) 

propuseram chamar a cerâmica de “Tipo Eldoradense”, pelas óbvias correlações entre o 

material brasileiro e o argentino. Alguns autores se referem normalmente à Tradição 

Taquara como tendo “uma área de dispersão que se estende do Rio Paranapanema, 

divisa dos Estados de São Paulo com o Paraná (sic), até a encosta sul do Planalto no Rio 

Grande do Sul (…)”(Mentz Ribeiro et al. 1994:230). Obviamente, estes autores 

decidiram englobar as três tradições sob o termo “Taquara”, aparentemente sem maiores 

justificativas para a escolha do nome. Outra tentativa foi feita no sentido de chamar as 

três tradições de “Tradição Planáltica” (p. ex., De Masi & Artusi 1985); Rodríguez 

(1992) utiliza o termo “Tradição Planáltica” para englobar o conjunto, e mantém as 

divisões denominando as antigas tradições de “subtradições” Itararé, Casa de Pedra e 

Taquara.   

Brochado (1984) congrega todas as tradições ceramistas definidas na porção 

oriental da América do Sul em apenas quatro; uma delas, a Tradição Pedra do Caboclo, 

englobaria vários “estilos10”, incluindo o “Estilo Itararé” e os “Estilos Taquara e 

Taquaruçu”. O primeiro estilo congrega as tradições Itararé e Casa de Pedra; o segundo 

estilo divide a Tradição Taquara, alçando uma de suas fases à categoria de estilo. As três 

propostas apresentam problemas; primeiro, não teria sentido nominar todo o complexo de 

“Taquara”, por uma questão de precedência. Se é verdade que as fases Itararé e Taquara, 

que deram nomes às “tradições”, foram definidas no mesmo ano e na mesma publicação 

(Chmyz 1967; Miller 1967), a primeira a ter sido publicada enquanto tradição foi a 

                                                           
10 Não conseguimos encontrar uma definição de “estilo” em Brochado (1984), mas pelo texto fica 
subentendido que é uma categoria hierarquicamente inferior a “tradição” e “subtradição”.  
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Itararé (Chmyz 1968a), seguida depois pela Taquara (Brochado et al. 1969). Em verdade, 

Chmyz já parecia enxergar a Tradição Itararé como manifestação grande, se estendendo 

por vasta área no Paraná e Santa Catarina (Chmyz 1968a:123), tecendo inclusive 

comparações com a cerâmica descrita por Menghin (1957). Assim, seria improcedente 

adotar o nome “Taquara” em detrimento de “Itararé”. Em segundo lugar, denominar o 

complexo de “Tradição Planáltica” é igualmente improcedente; a cerâmica e até mesmo 

algumas casas subterrâneas se estendem até o litoral, principalmente em Santa Catarina e 

Paraná. Quanto à proposta de Brochado, o autor perpetua as supostas diferenças entre 

“Itararé” e “Taquara” colocando-as como estilos diferentes, e ainda propõe uma divisão 

entre “Taquara” e “Taquaruçu”.  

A precedência de publicação deve guiar qualquer tipo de decisão em matéria de 

denominações científicas, deixando de lado informações orais ou pesquisas não 

publicadas. 

Serão propostas três opções, elencadas por ordem de preferência:  

A) Utilizar o termo “Tradição Eldoradense”, ou “Tipo Eldoradense” (Becker & Schmitz 

1969) uma vez que a mesma foi reconhecida dez anos antes na Argentina, e a precedência 

do termo é inquestionável. 

B) Utilizar o termo “Tradição Itararé”, uma vez que a mesma foi definida antes da 

Tradição Taquara no território brasileiro. 

C) Utilizar o nome composto “Tradição Itararé-Taquara”. 

Neste trabalho será utilizada a terceira opção, fundada no fato do costume dos 

pesquisadores ao termo. Creio, porém, que a primeira opção seria a mais adequada, 

apesar de poder ferir possíveis sentimentos de cunho nacionalista.  

 

3.2.2.1 – Contexto Espaço-Temporal da Tradição Itararé-Taquara. 

 

As evidências arqueológicas colocam a Tradição Itararé-Taquara como detentora 

de uma das primeiras ocorrências de cerâmica no Brasil meridional. Porém, o estado da 

arte em termos espaço-temporais da tradição ainda deixa a desejar, principalmente pelas 

enormes lacunas verificadas no Estado de São Paulo. Se nos estados sulinos o número de 

datações e de sítios cadastrados permite ao menos um vislumbre das questões a respeito 
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de uma maior ou menor antigüidade das ocorrências de cerâmica nas várias regiões, 

muito do potencial interpretativo está cerceado pelas incertezas decorrentes do vazio de 

informações arqueológicas representado por São Paulo. Assim, dado o que se conhece, os 

sítios mais antigos parecem estar localizados no extremo sul do país, no nordeste do Rio 

Grande do Sul, datando de 1.810 +-85 AP (cal AD 241) para a Fase Guatambu  (Schmitz 

& Brochado 1981:173).  

Em artigo mais recente, Schmitz & Becker (1991:90-91), seguindo uma linha já 

proposta por outros pesquisadores do Rio Grande do Sul, apostam em uma origem 

autóctone para a Tradição Taquara. O raciocínio se baseia em uma suposta continuidade 

das indústrias líticas, que indicaria continuidade entre grupos pré-cerâmicos e os grupos 

fabricantes da cerâmica Taquara, e na maior antigüidade encontrada para a tradição no 

RS. Esta maior antigüidade resultaria de uma simples relação entre tamanho de amostra e 

diversidade (neste caso, diversidade de valores para as datas): existem pelo menos 27  

datas para o Rio Grande do Sul, contra apenas 6 datas para Santa Catarina e 9 para o 

Paraná. O Estado de São Paulo, até o início desta pesquisa,  contava então com apenas 4 

datas (vide Tabela 2; tb. Apêndice 1). 

A suposta continuidade de indústrias líticas foi sugerida, por exemplo, por Mentz 

Ribeiro & Ribeiro (1985), que colocam a Tradição Taquara como “conseqüente” à 

Tradição Humaitá na área de estudo (norte RS). Em outro artigo, Mentz Ribeiro escreve: 

“A fase Pinhal [Tradição Humaitá] fixou-se, basicamente, no planalto (…). 

Ocuparam as proximidades de açudes ou sangas. (…) Em torno de 1000 anos A.P. 

tornaram-se horticultores, surgindo a cerâmica da Fase Erveiras, Tradição Taquara.” 

(Mentz Ribeiro 1991:18). 

Na mesma publicação o autor obteve uma data para a Fase Pinhal de 380  80 AP 

(cal AD 1493, 1601, 1612), e recusou-a como muito recente (op. cit., p. 125). O problema 

reside na própria definição da “Tradição Humaitá”, como foi visto anteriormente. 

Indústrias sem pontas de projétil são freqüentemente (talvez mesmo automaticamente) 

associadas à Tradição Humaitá. Ao se postular a continuidade entre indústrias líticas de 

caçadores-coletores e ceramistas, há que se pensar em dois fatores: 
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a) Sítios líticos podem resultar de atividades específicas levadas a cabo por grupos 

ceramistas, isto é, podem ser apenas vestígios de atividades que não envolveram o uso de 

vasilhames cerâmicos. 

b)  Indústrias líticas simples ou expedientes são basicamente universais. Assim, torna-se 

bastante arriscado definir que uma continuidade em termos de técnica representa uma 

continuidade em termos de transmissão cultural. 

Algum tipo de continuidade deve ter ocorrido em muitas instâncias, uma vez que 

o contato interétnico nem sempre se dá de forma belicosa. É provável que tenha havido 

bastante troca de informações e de genes entre os grupos portadores da tecnologia lítica e 

os recém chegados ceramistas. É possível até que o futuro nos reserve surpresas 

interessantes do ponto de vista biológico, a revelar que nossa definição de “Kaingang” 

seja, na verdade, um amálgama de populações que se misturaram em maior ou menor 

grau à medida em que a população parental migrava rumo sul. O que está em discussão, 

no momento, não são identidades étnicas ou genéticas, mas sim a dispersão de um 

complexo tecnológico novo que de algum modo conferia vantagens a seus portadores; e 

esta tecnologia não parece ter sido desenvolvida na porção sul do país, por motivos que 

serão expostos.  
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Tabela 2 – Cronologia das Tradições Itararé, Casa de Pedra e Taquara 

 

Fase /Sítio (Estado) No. 
amostra 

Idade 
publicada 

(AD) 

Desv. 
Padrão

() 

Idade 
C14 
(AP) 

Correção
Hem. Sul

(AP) 

Desv. 
Padrão 

() 

Cal aC/AD 

Guatambu (RS) SI-813 140 85 1810 1786 85 
AD 241 

RS-S-359 SI-2344   1740 1716 65 AD 264, 273, 339 

RS-S-328 SI-2345   1655 1631 65 AD 421 

Guatambu (RS) SI-810 865 75 1085 1061 75 AD 990 

Guatambu (RS) SI-812 1000 80 950 926 80 AD 1044, 1089, 1121

Guatambu (RS) SI-2343 1250 60 700 676 60 AD 1296 

Taquara (RS) SI-607 430 90 1520 1496 90 AD 564,572,577 

Taquara (RS) SI-805 435 105 1515 1491 105 AD 598 

Taquara (RS) SI-603 470 70 1480 1456 70 AD 617 

Taquara (RS) SI-806 565 95 1385 1361 95 AD 661 

Taquara (RS) SI-414 570 110 1380 1356 110 AD 662 

Taquara (RS) SI-605 620 100 1330 1306 100 AD 687 

Taquara (RS) SI-601 650 70 1300 1276 70 AD 694, 697, 717 

Taquara (RS) SI-409 760 100 1190 1166 100 AD 888 

Taquara (RS) SI-602 810 40 1140 1116 40 AD 900, 919, 959 

Taquara (RS) SI-808 980 95 970 946 95 AD 1038, 1143, 1149

Taquara (RS) SI-606 1110 60 840 816 60 AD 1222 

Taquara (RS) SI-604 1320 70 630 606 70 AD 1325, 1348, 1391

Taquara (RS) SI-1201 1320 205 630 606 205 AD 1325, 1348, 1391

Taquara (RS) SI-608 1330 90 620 596 90 AD 1328, 1345, 1394

Erveiras (RS) SI-4066 1035 145 915 891 145 AD 1161 

Guabiju (RS) SI- 6563 1300 55 650 626 55 AD 1305, 1366, 1386

Guabiju (RS) SI-6561 1315 45 635 611 45 AD 1322, 1350, 1390

Guabiju (RS) SI-6558 1485 40 465 441 40 AD 1442 

Guabiju (RS) SI-6562 1530 55 420 396 55 AD 1472 

Guabiju (RS) SI-6556 1560 50 390 366 50 AD 1488 

Guabiju (RS) SI-6559 1595 50 355 331 50 AD 1522, 1576, 1626

Taquaruçu (RS) SI-598 1120 60 830 806 60 AD 1225, 1226, 1243

Taquaruçu (RS) SI-599 1790 70 160 136 70 AD 1686, 1731, 1809

Giruá (RS) SI-600 1550 100 400 376 100 AD 1483 
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Tabela 2 (cont.) 

Fase /Sítio (Estado) No. 
amostra 

Idade 
publicada 

(AD) 

Desv. 
Padrão

() 

Idade 
C14 
(AP) 

Correção
Hem. Sul

(AP) 

Desv. 
padrão 

() 

Cal aC/AD 

SC-CL-? (SC) SI-811   1920 1896 50 AD 88, 100, 125 

Xaxim(SC) SI-825 975 95 975 951 95 AD 1037, 1144, 1148

Xaxim (SC) SI-597 1620 90 330 306 90 AD 1533, 1541, 1636

Forte Mal. Luz (SC) MI-1202 1070 100 880 856 100 AD 1194, 1197, 1210

Base Aérea (SC) SI-243 1150 70 800 776 70 AD 1264 

SC-IÇ-01 (SC) Beta 72196   1580 1556 60 AD 535 

SC-IÇ-01 (SC) Beta 72197   1470 1446 60 AD 621, 631, 636 

Praia da Tapera (SC) SI-245 810 180 1140 1116 180 AD 900, 919, 959 

Praia da Tapera (SC) SI-246 920 180 1030 1006 180 AD 1020 

PR-UV-12 (PR) SI-892   810 786 90 AD 1261 

Casa de Pedra (PR) SI-141 1150 50 800 776 50 AD 1264 

PR-UV-11 (PR) SI-1010   680 656 70 AD 1300, 1374, 1377

Catanduva (PR) SI-691 1345 120 605 581 120 AD 1331, 1340, 1398

Catanduva (PR) SI-692 1695 100 255 231 100 AD 1659 

Candói (PR) SI-2197 475 65 1475 1451 65 AD 619, 634, 635 

Cantu (PR) SI-2193 1105 100 845 821 100 AD 1221 

Cantu (PR) SI-2194 1215 95 735 711 95 AD 1286 

Cantu (PR) SI-2192 1480 95 470 446 95 AD 1441 

Proj. Passaúna (PR) Beta 22644 1102 70 848 824 70 AD 1220 

Proj. Passaúna (PR) Beta 22646 1492  50 458  434 50 AD 1444  

Sítio BS-19 (SP) GIF-10040 1355 50 595 571 50 AD 1334, 1337, 1400

Torre de Pedra (SP) GIF-10041 1680 60 270 246 60 AD 1654 

Areia Branca 5 (SP) Beta 24751 - - 880 856 60 AD 1194, 1197, 1210

Areia Branca 5 (SP) LVD 297 
(TL) 

- -  830 70 AD 1100 – AD 1240

Areia Branca 6 (SP) Beta 24752 - - 1430 1406 60 AD 648 

Areia Branca 6 (SP) Beta 35824 - - 1530 1506 40 AD 545 – AD 560 

Datas retiradas de De Blasis (1996; com. pessoal, 1999); Chmyz (1980); Mentz Ribeiro (1985); Noelli 
(2000); Schmitz (1988); Schmitz & Brochado (1981); Sganzerla et al.(1996) e calibradas de acordo com 
Stuiver & Reimer (1998a,b). 
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Na verdade, alguns indícios levam a crer que as datações mais antigas para a 

Tradição Itararé-Taquara  não ocorrem no extremo sul do país; o argumento mais 

consistente talvez se deva ao fato de que a cerâmica típica da tradição já surge nos 

estados sulinos de forma extremamente bem elaborada (Prous 1992:329; Schmitz 

1969:167). Os vasilhames da Tradição Itararé-Taquara, apesar de apresentarem tamanhos 

em geral reduzidos, sugerem um grande domínio técnico, que resulta numa eficiente 

economia de matéria-prima e em vasilhames bastante leves. A superfície escura, 

característica da cerâmica, seja ela conseguida por queima controlada (Dias Jr. em 

Schmitz et al. 1980:44) ou pela técnica de “esfumaramento” (Miller Jr. 1978:28), que 

resulta em superfícies escuras, é um processo complexo. O mesmo vale para a brunidura, 

tão comum em algumas fases. Segundo Miller Jr. (1978; também em Schmitz et al. 

1980:42), a brunidura é um “processo extremamente penoso de conseguir”, envolvendo o 

polimento do vasilhame com um seixo liso durante várias horas distribuídas ao longo de 

alguns dias. Falamos, provavelmente, sobre uma cerâmica que não se desenvolveu no 

nordeste do Rio Grande do Sul. 

Outro fator a ser levado em conta é que, dadas as evidências etnohistóricas (que 

serão exploradas com mais detalhes no próximo item) os fabricantes da cerâmica Itararé-

Taquara, habitantes das casas subterrâneas e construtores de estruturas de terra, poderiam 

pertencer a grupos do tronco Jê. As evidências lingüísticas apontam para uma origem 

dessas populações no Planalto Central (Urban 1992). Brochado (1984) afirma que a 

cerâmica Itararé-Taquara, que o autor inclui na chamada Tradição Pedra do Caboclo, 

teria se originado na boca do Amazonas e se expandido em direção à costa do Nordeste, 

entre 1.000 e 700 a.C., difundindo-se progressivamente e se espalhando para sul 

acompanhando os falantes do Kaingang. Outros ramos da Tradição Pedra do Caboclo 

teriam dado origem às cerâmicas denominadas Uru e Aratu, encontradas na região 

Centro-Oeste do Brasil, e Una, encontrada na porção centro-leste do país, chegando à 

Serra do Mar e litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo (op. cit.: 6,100-101).  

Seja como for, a origem da Tradição Itararé-Taquara parece ter se dado em algum 

local a norte do Estado São Paulo. Teríamos, portanto, de imaginar esses grupos passando 

pelos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina antes de chegarem ao nordeste do 

Rio Grande do Sul; ou, noutro cenário, que tal migração tenha tomado a forma de um 
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grande semicírculo, passando pelo Paraguai e norte da Argentina, fato que não é 

corroborado pelo registro arqueológico11. A inexistência de datas mais antigas pode se 

dever ao progressivamente menor número de datas obtidas em Santa Catarina, Paraná e 

São Paulo. No caso de São Paulo, acresce-se a isto a grande lacuna de dados existente na 

região da Serra de Paranapiacaba e planalto adjacente, que foi provavelmente um dos 

principais corredores de migração dos portadores da cerâmica Itararé-Taquara, servindo 

de ligação entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Paraná. As semelhanças da cerâmica 

Itararé-Taquara com a cerâmica associada à Tradição Una ( Dias Jr. 1969; Brochado 

1984) sugerem uma possível continuidade que só é interrompida pela falta de dados. É 

claro que existe também a possibilidade de que estes grupos Jê tenham migrado rumo sul 

antes de conhecerem a cerâmica, mas a questão da tecnologia cerâmica já bem elaborada 

- abordada acima - enfraquece esta possibilidade. Além do mais, relatos históricos dos 

séculos XVI e XVII sugerem a presença de grupos indígenas “não-Tupi” vivendo na 

Serra de Paranapiacaba, conforme será visto no sub-item 3.3.1.  

 

3.2.2.2 – Correlações Arqueológicas, Etnohistóricas e Históricas. 

 

Com base em informações arqueológicas, históricas, etnohistóricas e lingüísticas, 

a Tradição Itararé-Taquara foi associada a grupos distintos dos Guarani, provavelmente 

falantes de idiomas Jê, que ocupavam boa parte do Brasil meridional e nordeste da 

Argentina. Conforme visto anteriormente, Menghin (1957) foi o primeiro a postular tais 

relações, embora não chegasse a reconhecer a cerâmica Eldoradense lisa e simples como 

sendo relacionada aos Kaingang históricos da província de Misiones. Posteriormente, 

pesquisadores brasileiros reforçaram esta correspondência ao comparar os dados 

arqueológicos com o que se sabia a partir de fontes etnohistóricas. Talvez os primeiros a 

terem feito a associação tenham sido La Salvia (1968:106), que compara os montículos 

arqueológicos aos descritos por Métraux (1946) e a cerâmica ao Eldoradense da 

Argentina, e Chmyz (1968a:119, 1969b:126), que compara a cerâmica Casa de Pedra a 

fontes etnográficas, notando suas semelhanças às peças Kaingang. Em artigos posteriores 

                                                           
11 Porém, vide Chmyz (1963) a respeito da ocorrência de casas subterrâneas no NW da Argentina. 
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a relação é tornada explícita. Por exemplo, La Salvia e colaboradores publicam um 

trabalho cujo título é: “Cerâmica Caingang – Fase Vacaria” (La Salvia et al. 1969). 

Miller Jr. (1978) fortaleceu bastante a hipótese a respeito de uma identidade entre 

a cerâmica arqueológica e a cerâmica Kaingang histórica, comparando fragmentos 

provenientes de sítios arqueológicos, fragmentos de locais historicamente conhecidos 

como de ocupação Kaingang e vasilhames feitos por duas informantes Kaingang 

moradoras dos P.I.  Icatu e Vanuire (SP).  

Pode-se dizer que as evidências arqueológicas coletadas ao longo dos últimos 30 

anos corroboram esta correlação entre grupos Kaingang, a cerâmica do tipo Itararé-

Taquara, e algumas outras manifestações da cultura material, como as estruturas de terra. 

Ao passarmos para o período histórico, porém, algumas ressalvas devem ser feitas: 

quando se diz “Kaingang” aqui está-se querendo dizer um grupo que é genericamente 

considerado como pertencente ao tronco lingüístico Macro-Jê. Do ponto de vista 

etnológico, há um debate mais ou menos antigo sobre qual seria a identidade dos grupos 

denominados Aweikoma, ou Xokleng, ou ainda Botocudos, encontrados em período 

histórico em Santa Catarina e que falavam um dialeto Kaingang (Guérios 1945) mas que 

apresentam algumas peculiaridades. Dados lingüísticos apontam uma divisão inicial entre 

Kaingang e Xokleng12, e posteriormente divisões mais recentes entre os vários dialetos 

Kaingang (Urban 1992; Wisemann, s/d apud: Tommasino 1995). Alguns autores 

defendem que os Xokleng seriam basicamente um grupo Kaingang (p. ex., Leão 1922; 

Métraux 1946; Henry 1964), não havendo porque chamá-los com um nome diferente. 

Outros (p. ex., Nimuendajú 1948; Hicks 1966) crêem que apesar da proximidade 

lingüística, as diferenças culturais são suficientes para que os grupos sejam designados de 

maneiras distintas. Ocorre que tais diferenças culturais estão baseadas em termos de 

parentesco, estrutura social, adornos corporais e mesmo fabrico de instrumentos musicais 

(Hicks 1966, Métraux 1947), além de algumas diferenças de tratamento dos mortos - 

cremação para os Xokleng (Lavina 1994:70; Schaden 1958:112), inumação para os 

Kaingang (Mabilde 1988:154, Maniser 1928:767) - mas ambos construíam montículos 

sobre a sepultura. A questão das diferenças torna-se ainda mais complexa se levarmos em 

                                                           
12 Urban (1992:90) coloca que a divisão entre Kaingang e Xokleng teria ocorrido em torno de 3.000 anos 
atrás, mas estas estimativas devem ser vistas com reservas, uma vez que se baseiam em glotocronologia. 
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conta que os dados generalizados para todos os Xokleng advêm de apenas uma 

comunidade residente na reserva de Duque de Caxias (atualmente P.I. Ibirama), em Santa 

Catarina (Hicks 1966), e não podemos saber até que ponto as demais facções atualmente 

extintas eram ou não muito diferentes dos Kaingang. De qualquer modo, do ponto de 

vista arqueológico, há muito pouco para justificar tal diferenciação; a área ocupada 

historicamente pelos Xokleng parece não corresponder à área ocupada em tempos pré-

contato (Demarquet 1983; Keller 1974[1867]). O grupo teria migrado, na primeira 

metade do século XIX, do centro-leste do Paraná para o alto Itajaí (SC) por causa de 

guerras internas (Urban 1978 apud: Namem 1994:161). A cerâmica, estruturas de terra e 

demais vestígios arqueológicos encontrados atualmente no território catarinense não 

parecem muito distintos do que ocorre na área de dispersão da Tradição Itararé-Taquara 

de um modo geral. Conquanto a distinção entre “proto-Kaingang” e “proto-Xokleng” 

possa ser feita no futuro, o atual estado de conhecimentos parece não permiti-lo. Vale 

notar que Chmyz propôs a seguinte correspondência: 

“Em resumo: a tradição Casa de Pedra corresponderia ao grupo tribal 

Kaingáng, e a tradição Itararé, ao grupo tribal Xokléng”. (Chmyz 1981: 95). 

Fica ainda em aberto a validade desta proposta, conforme o próprio autor coloca.  

 

3.2.2.3 – A Tradição Itararé-Taquara no Vale do Paranapanema 

 

Apesar das poucas informações disponíveis, o maior número de ocorrências da 

Tradição Itararé-Taquara parece se dar no Alto Paranapanema. As primeiras informações 

a respeito foram publicadas por Chmyz e colaboradores (1968; Chmyz 1977), em um 

levantamento efetuado no baixo Rio Itararé, próximo à confluência com o Paranapanema. 

Todos os sítios estavam situados na margem esquerda (paranaense) do referido rio. Já 

prospecções realizadas pelo mesmo autor no Baixo Paranapanema só resultaram na 

descoberta de sítios sem cerâmica ou com cerâmica Tupiguarani (Chmyz 1974). 

No lado paulista temos o trabalho de Prous (1979), que detectou a existência de 

“casas subterrâneas” e cerâmica Itararé-Taquara associada no Alto Taquari, afluente pela 

margem esquerda do Paranapanema (área que é o objeto de estudo deste trabalho) e os 

trabalhos de levantamento arqueológico realizados na mesma área entre 1990 e 1994 
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(vide sub-item 3.4.1 e Araujo 1995a), onde foram detectados mais vestígios 

arqueológicos relacionados a esta tradição.  

Levantamentos arqueológicos realizados ao longo da margem direita (paulista) do 

Médio e Baixo Paranapanema, seja com objetivos acadêmicos ou relacionados às obras 

de barragem do rio para aproveitamento hidrelétrico, não têm obtido sucesso em detectar 

vestígios relacionados à ocupação Kaingang, seja ela histórica ou pré-histórica (Faccio 

1998; Kunzli 1987; Morais 1979, 1984, 1999). Ainda assim, algumas evidências tênues 

sugerem esta presença, mesmo que pouco óbvia: Faccio (1998), em levantamento 

realizado na área da UHE Capivara, no Baixo Paranapanema,  apresenta fotografias de 

um virote, um almofariz de pedra e uma lâmina polida semilunar, artefatos comumente 

associados à Tradição Itararé-Taquara; outra evidência foi o achado, por um lavrador 

local, de uma lâmina polida semilunar durante o levantamento da margem direita 

(paulista) da área a ser inundada pela UHE Canoas, no médio Paranapanema. Chiari 

(1999), em seu levantamento do acervo arqueológico existente nas várias instituições 

públicas e particulares na bacia do Paranapanema paulista, cita a existência de uma 

lâmina de machado semilunar procedente do Município de Florínea; de uma mão de pilão 

polida, bastante similar às existentes no Alto Taquari, guardada em Avaré (mas de 

procedência desconhecida); de uma outra lâmina polida semilunar existente em Ourinhos; 

no Município de Chavantes a autora registrou um virote fragmentado e um socador 

cônico de pedra polida, ambos bastante similares aos encontrados no Alto Taquari e no 

Médio Ribeira, também associados à Tradição Itararé-Taquara. Mesmo as escavações 

realizadas por Pallestrini na década de 70 sugerem ao menos contato entre Kaingang e 

populações de filiação Guarani no Médio Paranapanema: no sítio Alves foram 

encontradas duas urnas tipicamente Tupiguarani contendo vasilhames menores em seu 

interior que se assemelham muito em forma e tecnologia aos vasilhames comumente  

encontrados em sítios Itararé (vide Pallestrini 1974: pranchas 4, 5, 7 e 8; fotos 5 e 6). 
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3.2.3 – A Tradição Tupiguarani 

 

 A Tradição Tupiguarani é, dentre as manifestações arqueológicas existentes no 

território nacional, a mais extensamente tratada e discutida. Este tratamento reflete a 

grande área de dispersão dos vestígios materiais atribuídos à tradição, que podem ser 

encontrados ao longo de extensas áreas do Brasil, incluindo além disso porções do 

Paraguai, Argentina e Uruguai. A tradição Tupiguarani foi definida em 1969 (Brochado 

et al. 1969) e fazem parte desta definição extensiva13 desde a decoração dos vasilhames 

(policromia em vermelho ou negro sobre branco e/ou vermelho) até o modo de 

enterramento (enterros secundários em urnas) passando por artefatos (“machados de 

pedra”) e adornos (“tembetás”). Ao contrário do que ocorreu com a Tradição Itararé-

Taquara, neste caso a ligação entre a cerâmica e grupos indígenas conhecidos do ponto de 

vista etnohistórico foi estabelecida de imediato: 

“(…) foi decidido rotular como ‘Tupiguarani’ (escrito numa só palavra) esta 

tradição ceramista tardiamente difundida, considerando (…) a informação etno-histórica 

estabelecer correlações entre as evidências arqueológicas e os falantes de língua Tupi e 

Guarani, ao longo de quase todo o território brasileiro”.(op. cit.:10). 

Não se sabe ao certo quando a Tradição Tupiguarani faz sua primeira aparição no 

cenário do Brasil meridional, mas parece claro que o advento dos portadores desta 

cerâmica é posterior ao estabelecimento dos grupos portadores da cerâmica Itararé-

Taquara. O registro arqueológico sugere tanto relações amigáveis com possível 

coexistência entre os diferentes grupos (fragmentos de cerâmica Itararé em sítios 

Tupiguarani e vice versa [Chmyz 1968a; De Masi & Artusi 1985; Mentz Ribeiro et al. 

1994]; fragmentos de cerâmica Tupiguarani associados a material lítico do tipo Umbu 

[Schmitz 1967]) e total substituição em algumas áreas. A Tradição Tupiguarani é 

geralmente representada por sítios com grandes quantidades de cerâmica e evidências de 

várias cabanas sugerindo grupos com população considerável. Esta ocupação do território 

por grupos da Tradição Tupiguarani provavelmente resultou na contração da área 

ocupada pelos ancestrais dos Kaingang, e estes últimos teriam sido em alguns locais 

                                                           
13 Vide discussão a respeito das definições no sub-item 3.1 
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empurrados para as áreas montanhosas e planaltos que ladeiam os cursos dos principais 

rios do Brasil meridional (Brochado 1989).  

A Tradição Tupiguarani foi ainda dividida em três “subtradições”: Pintada, 

Corrugada e Escovada (PRONAPA 1969), dependendo da prevalência de um ou outro 

tipo de decoração. Inicialmente, achou-se que estas diferenças na freqüência fossem 

marcadores cronológicos, a Subtradição Pintada sendo a mais antiga, a Corrugada como 

intermediária e a Escovada como mais recente. Posteriormente percebeu-se que este 

esquema não correspondia à realidade, e Brochado (1973) sugeriu que as diferenças entre 

tipos de decoração e formas de vasilhames tinham uma distribuição espacial que se 

assemelhava aos territórios ocupados historicamente por grupos Guarani e Tupinambá. 

Posteriormente o autor (Brochado 1984) elaborou mais este raciocínio e propôs a 

“Tradição Cerâmica Policrômica Amazônica” englobando duas subtradições, Guarani e 

Tupinambá. 

Apesar de concordar em linhas gerais com o raciocínio de Brochado, não 

utilizarei aqui o termo “Tradição Policrômica Amazônica” por alguns motivos: 

primeiramente, o nome já traz embutida uma interpretação a respeito da origem da 

cerâmica, o que ainda não foi estabelecido com segurança (vide referências no próximo 

sub-item). Se adotarmos apenas o nome “Tradição Policrômica” não estaremos 

resolvendo o problema, uma vez que este termo traria implícita a idéia de que toda a 

cerâmica policrômica é aparentada, o que pode ser falso (os Guaikuru, por exemplo, 

possuem uma cerâmica fortemente policrômica e muito provavelmente não são 

aparentados aos Tupi; p. ex. vide Boggiani 1975). Novamente, como no caso da Tradição 

Itararé-Taquara, o nome “Tradição Tupiguarani” será utilizado de maneira genérica, 

apenas para comunicar uma idéia. Ainda assim, o termo “Subtradição Guarani” parece 

útil, apesar de não haver nenhuma definição explícita do que seja uma “subtradição”. 

Posteriormente, Brochado (1984:260) se utilizou de variáveis dimensionais para separar 

uma Tradição Guarani de uma Tradição Tupinambá. De acordo com o autor, os 

vasilhames Guarani apresentariam uma variedade de formas muito maior, e poucas 

formas são comuns às duas subtradições. Mesmo estas formas comuns apresentam 

diferenças quanto ao fundo do vasilhame, sendo sempre arredondadas na cerâmica 

Tupinambá, enquanto na Guarani podem ser arredondadas ou cônicas. A decoração 
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plástica prolifera muito mais na cerâmica Guarani, que apresenta pelo menos 18 variantes 

de tratamento plástico contra apenas 6 variantes na cerâmica Tupinambá (op. cit.: 299-

302). 

 

3.2.3.1 - Contexto Espaço-Temporal da Tradição Tupiguarani 

 
A discussão a respeito da origem e rotas de expansão dos grupos portadores da 

cerâmica Tupiguarani apresenta muitas nuances e não será discutida em detalhe aqui 

(para uma discussão, vide Dias Jr. 1995; Hackenberger et al. 1998; Noelli 1994, 1996a,b; 

Urban 1996; Castro 1996). As duas principais hipóteses apontam para: 

A) uma origem na planície amazônica (Brochado 1984, 1989; Lathrap 1975; Noelli 1996 

a,b), uma divisão entre proto-Guarani e proto-Tupinambá por volta de 500 a.C., com os 

grupos que deram origem aos Guarani subindo o curso do Rio Madeira, passando o 

divisor de águas e alcançando a Bacia do Paraná por volta de AD 500, enquanto os 

grupos ancestrais dos Tupinambá teriam saído pela boca do Amazonas por volta de AD 

800 e descido o litoral do Brasil até se encontrarem com os Guarani por volta de AD 

1200, na altura do Estado de São Paulo. 

B) uma origem amazônica mais periférica, no Rio Madeira (Migliazza 1982; Schmitz 

1991) ou entre os rios Madeira e Xingu (Urban 1992). A expansão teria se dado em 

ondas, a primeira para norte em direção ao Amazonas e para sudoeste em direção à 

Bolívia, uma segunda com grupos migrando para oeste e nordeste, chegando até as 

Guianas, e uma terceira onda, mais recente, que por volta de AD 1000 (segundo 

lingüistas como Migliazza 1982; Urban 1992) ou AD 150 (segundo Schmitz 1991) teria 

passado pelo Mato Grosso do Sul e adentrado São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, dando 

origem aos grupos Guarani e Tupinambá, entre outros. Dias Jr. (1995) corrobora a 

hipótese de Schmitz e, baseando-se nas datações radiocarbônicas disponíveis, propõe 

uma “área ‘core’ de definição cultural” Tupi(nambá) que teria se dado por volta de AD 

600 entre o Paranapanema (SP) e Guaratiba (RJ), o Rio Grande do Sul abrigando uma 

área de definição cultural Guarani que teria se dado por volta de AD 800. 

As duas hipóteses têm bases em dados arqueológicos, cronológicos e lingüísticos, 

mas a ênfase em cada um destes corpos de informação é variável. A primeira hipótese se 

baseia mais em dados arqueológicos, em similaridade de complexos cerâmicos e datações 
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radiocarbônicas, mas os autores não puderam ter acesso a muito do material e nem a 

oportunidade de realizar escavações in loco (vide Hackenberger et al. 1998). A segunda 

hipótese se apoia mais em dados lingüísticos, na distribuição histórica de tribos da família 

Tupi-Guarani e em glotocronologia. Ambas têm seus pontos fortes e fracos14, e são 

importantes para o direcionamento de pesquisas futuras. A principal crítica à primeira 

hipótese é que a proximidade cultural entre Tupinambá e Guarani não fica bem explicada 

por uma divisão tão recuada no tempo (500 a.C.), seguida de caminhos tão diversos. 

Após tanto tempo separados, torna-se difícil imaginar os dois grupos se encontrando e 

retendo quase a mesma língua e traços culturais tão semelhantes. Já a segunda hipótese 

apresenta dois problemas básicos: parte do pressuposto de que a glotocronologia é um 

método confiável (para uma crítica da glotocronologia vide Snow 1977), e utiliza a 

localização espacial de grupos indígenas contactados no período histórico como base para 

formular rotas migratórias pré-históricas, algumas recuadas de 2.000 anos(!). Partir do 

princípio de que a localização das tribos em tempos históricos reflete áreas de dispersão e 

migração pré-históricas é no mínimo temerário, fruto de uma visão totalmente sincrônica, 

sem profundidade temporal, e portanto não muito relevante em termos arqueológicos.   

Em um ponto, porém, todos parecem concordar: São Paulo é o estado que mais 

provavelmente contém a fronteira entre Tupinambá e Guarani. Novamente, em face da 

natureza fragmentária da pesquisa arqueológica no estado, ainda não sabemos bem onde 

essa fronteira (que na verdade deve tratar-se de uma ampla faixa, e não de uma “linha”) 

se localiza. Já foram postuladas tentativamente uma fronteira ao longo do Paranapanema 

(Scatamacchia 1990:104; Susnik 1980:131) ou a sudoeste do Tietê (Brochado 1984:383). 

Se esta “fronteira” estiver realmente em São Paulo, deve- e tomar cuidado para 

não reificar os conceitos de Subtradição Guarani e Subtradição Tupinambá de modo que 

os sítios sejam forçosamente colocados em um ou outro grupo. Se os atributos não forem 

levados em conta, mas sim uma noção genérica baseada na “experiência” dos 

pesquisadores a respeito do que é “guarani” ou “tupinambá”, correremos o risco de 

termos os mesmos problemas já existentes com as fases e tradições do PRONAPA; não 

perceberemos possíveis diferenciações que podem ter ocorrido ao longo do tempo e 

espaço. Deve-se ter o cuidado de não rotular automaticamente um sítio de “Tupinambá” 

                                                           
14 Para uma crítica lúcida dos pressupostos e da base documental utilizada nas hipóteses, ver Santos (1992). 
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só porque ele está, por exemplo, a norte do Tietê. O mesmo vale para os sítios “Guarani” 

encontrados nas proximidades do Paranapanema. Qualquer filiação do gênero deve estar 

respaldada em uma listagem de atributos (e aqui tornam-se extremamente importantes 

trabalhos como o de Brochado), ou correremos o risco de cairmos em um raciocínio 

circular.  

Um ponto importante na hipótese de Brochado, também tratado por Noelli (1996), 

é que não houve propriamente uma migração, mas sim uma expansão destes grupos ao 

longo dos principais rios brasileiros. Como no caso da Tradição Itararé-Taquara, é bem 

provável que estejamos lidando com pressão populacional mas também com assimilação 

de grupos etnicamente distintos, que teriam sofrido uma “guaranização” ou 

“tupinização”, dependendo do caso (Brochado 1984; Soares 1997; Susnik 1975). 

Novamente, como um paralelo ao que ocorreu com a introdução da Tradição Itararé-

Taquara, podemos ter uma assimilação de tecnologia que passa pela assimilação de 

outros traços culturais, incluindo a decoração cerâmica. Cabe lembrar que esta 

assimilação cultural não é rara, ocorrendo por exemplo freqüentemente entre os 

Guaikuru, que faziam com que indivíduos de etnias bastante distintas fossem 

incorporados ao grupo (Boggiani 1975). 

 

 
3.2.3.2 – A Tradição Tupiguarani no Vale do Paranapanema e Adjacências. 

 

Ao contrário do que ocorre em termos de vestígios Itararé-Taquara, onde os dados 

são pouco numerosos, os vestígios arqueológicos relacionados à Tradição Tupiguarani 

existentes no Vale do Paranapanema são bem melhor conhecidos e têm sido estudados 

desde o final dos anos 1960 (p. ex., Chmyz 1967, 1977; Chmyz et al. 1968; Faccio 1992, 

1998; Maranca 1969; Morais 1988; Pallestrini 1969a,b, 1974, 1975, 1988; Pallestrini & 

Morais 1984; Posse 1984).  

Vários sítios arqueológicos foram escavados e documentados de maneira 

exemplar por Luciana Pallestrini, uma das pioneiras na realização de escavações de 

grandes superfícies e da limpeza de áreas amplas com o intuito de detectar a real 

dispersão do material arqueológico e permitir subsídios para as decisões de onde executar 
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operações mais invasivas, como cortes, trincheiras e áreas de decapagem. O método, 

exposto em várias publicações (p.ex.: Pallestini 1975), permitiu a detecção de uma classe 

até então inédita de vestígio arqueológico: os “núcleos de terra preta”, que uma vez 

mapeados e sujeitos a análises químicas foram interpretados como áreas de implantação 

de antigas habitações (Pallestrini 1969a,b). As plantas topográficas dos sítios Tupiguarani 

pesquisados por Pallestrini (sítios Almeida, Alves, Fonseca, Jango Luís, Prassévichus 

[atual Caçador], Regadas Garcia e Lagoa São Paulo), mostrando as manchas de terra 

escura e a localização das urnas funerárias são, até hoje, das poucas disponíveis para o 

Estado de São Paulo.  

Os dados obtidos até agora para o Vale do Paranapanema apontam para alguns 

sítios Tupiguarani bastante antigos, com idades de AD 240 (idade calibrada para o Sítio 

SP/BA/7, Município de Itaporanga, amostra SI-418, idade radiocarbônica de 1870 ± 100, 

referência em Brochado 1973 e Noelli 2000) e AD 330 (Sítio Ragil, Município de Iepê, 

datado por TL em1668 AP, referência em Faccio 1998). Os sítios mais recentes, por sua 

vez, chegam ao período  colonial como é o caso do Sítio Figueira, ocupado em torno de 

AD 1570 (datado por TL em aproximadamente 428 AP, Morais, com. pessoal) e dos 

sítios Guarani com vestígios de contato referentes às Missões Jesuíticas do 

Paranapanema, datados do início do século XVII. As áreas dos sítios onde tal informação 

foi registrada variam entre 1.600 e 7.600 m², conforme pode ser observado na Tabela 3: 

 

Sítio Idade (método) Data AC/AD Área 
(m²) 

No. manchas 
terra preta 

Fonseca 1190 / 970 AP (TL) AD 780–1000  7.400 7 
Jango Luis 1540 / 980 AP(TL) AD 430 – 990  4.800 10 

Alves 1150 / 955 AP (TL) AD 820-1015 7.600 7 
Almeida 470 / 560 AP (TL) AD 1415 – 1505 6.200 9 

Camargo 2 1070 ± 100 AP(TL) AD 820 –1020 n.d. n.d. 
Nunes 879 ± 80 AP (TL) AD 1030-1190 1.650 3 

Fazenda 
Guarapiranga 

720 ± 100 AP(TL) AD 1150 – 1350 n.d. n.d. 

Itaporanga  
(SP-BA-7) 

1870 ± 100 AP 
(C14, SI-418) 

Cal AD 240 n.d. n.d. 

Ragil 1668 AP (TL) AD 330 n.d. n.d. 
Tabela 3 – Datas de sítios Tupiguarani no Vale do Paranapanema. 
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3.3 – Europeus e Populações Indígenas no Brasil Meridional 

 

Após a chegada dos europeus houve uma maciça depopulação de grupos 

indígenas de um modo geral. Na porção sul do Brasil este fato se deu por ocasião de três 

fatores principais: a ação de missionários jesuítas, o ataque por parte das bandeiras 

procedentes de São Paulo e o alastramento de doenças contagiosas.  

Os dois primeiros fatores são tratados tradicionalmente em livros de história; a 

ação jesuítica foi responsável pela congregação de milhares de índios nas Missões ou 

reduções jesuíticas, e os ataques contínuos feitos pelos bandeirantes durante os séculos 

XVI e XVII com o intuito de arrebanhar escravos tiveram efeito nefastos tanto sobre os 

índios reduzidos como sobre aldeias independentes. De 1580 até 1640 acredita-se que um 

número entre 60.000 e 300.000 índios Guarani tenham sido escravizados ou tiveram que 

se deslocar para áreas vizinhas no que é hoje território argentino e paraguaio (Monteiro 

1994; Schmitz 1981a; Schmitz & Brochado 1981).  

Fato menos explorado é o impacto que doenças de caráter epidêmico como cólera, 

varíola, rubéola e até mesmo gripe tiveram sobre as populações indígenas. Este fator é até 

hoje pouco explorado no Brasil, a despeito de já ter sido relativamente debatido em 

termos de Américas (Cook & Lovell 1992; Verano & Ubelaker 1992). Fala-se muito no 

impacto de doenças sobre as populações autóctones, mas o assunto parece não ser levado 

a sério como determinante na eliminação, fusão e amalgamento de grupos indígenas, 

antes mesmo do contato físico com os europeus. A propagação destas doenças fatais pode 

se dar por elementos intermediários, indivíduos contaminados que podem passá-las a 

populações inteiras, que por sua vez não necessariamente chegaram a ter contato direto 

com o europeu. A visão de grupos indígenas isolados já não se sustenta por uma grande 

quantidade de dados históricos, etnográficos e arqueológicos. A circulação de indivíduos 

pelo Peabirú, rede de caminhos aproveitados pelos europeus nas incursões pelo 

continente (Cabeza de Vaca 1987[1546]; Maack 1968, Petrone 1995), é uma prova cabal 

do intenso contato intertribal e interétnico existente no território brasileiro desde a época 

pré-colonial.  
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Uma característica das doenças contagiosas é que sua ação será maior quanto 

mais aglomeradas e sedentárias forem as populações. Esta depopulação brusca provocaria 

crises sociais de dimensões até então desconhecidas, enfraquecendo grupos originalmente 

numerosos, promovendo mudanças no balanço de forças entre populações rivais e tendo 

como conseqüência migrações e abandono de áreas tradicionalmente ocupadas. Se o tema 

for estudado com mais seriedade, não será surpreendente a visão das doenças contagiosas 

como grandes responsáveis pela reestruturação de grupos indígenas considerados 

“intactos”, freqüentemente usados como modelos para todo tipo de analogia etnográfica. 

Sejam quais forem os motivos, as evidências históricas sugerem que o território 

Guarani foi esvaziado de populações indígenas por quase dois séculos. Segundo Carvalho 

Franco (1940), a região entre Iguape, Sorocaba e Apiaí foi devassada por várias 

expedições em busca de ouro de aluvião que havia sido descoberto na segunda metade do 

século XVII. Em 1679 Luiz Lopes Carvalho, capitão-mor de Itanhaém, estabeleceu lavras 

em Cananéia, Ribeira de Iguape, Iporanga, Xiririca e Apiaí. Antes dele já haviam estado 

na região, em 1655, os irmãos Domingos e Antonio Rodrigues da Cunha, e em 1674 

Manuel Fernandes Sardinha, o velho. De acordo com Freitas (1910), quando a estrada 

ligando São Paulo e Paraná foi aberta por volta de 1693, a região começou a ser 

intensamente visitada por viajantes, mineiros e exploradores. Em 1728, a descoberta de 

ouro em Apiaí fez aumentar ainda mais esse trânsito. Esta zona teria sido explorada por 

mais de cem anos sem que se tivesse qualquer notícia de índios "insubmissos", até que os 

primeiros relatos dando conta do aparecimento de “Caingangs” e “Caauás” na região se 

iniciassem em princípios de século XIX, conforme será visto adiante.     

 

3.3.1 – Os Kaingang no Período Histórico 

 

As primeiras informações relativas a grupos provavelmente Kaingang contactados 

nos séculos XVI e XVII são dadas por cronistas como Hans Staden (1974 [1557]) e 

Gabriel Soares de Souza (1971 [1587]), que se referem aos índios “Guaianases”, 

habitantes da região costeira dos atuais Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que se 

distinguiam dos Tamoios, Tupiniquins e Carijós (todos falantes do Tupi).  
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Staden se refere aos Guaianases como habitantes da Serra do Mar que “Não tem 

domicílio fixo, como os outros silvícolas que habitam defronte ou atrás dos montes, e 

fazem guerra com todas as outras tribos.” (Staden 1974:153). 

Já Soares de Souza se refere aos Guaianases como “(…) gente de pouco trabalho, 

muito molar, não usam entre si lavoura, vivem de caça que matam e peixe que tomam 

nos rios, e das frutas silvestres que o mato dá; são grandes flecheiros e inimigos de 

carne humana. (…) Não vive este gentio em aldeias com casas arrumadas, como os 

tamoios seus vizinhos, mas em covas pelo campo, debaixo do chão, onde têm fogo noite e 

dia e fazem suas camas de rama e peles de alimárias que matam.” (Soares de Souza 

1971:115).    

Estas duas passagens foram motivo de debates acirrados a respeito da identidade 

dos “guaianases”, uma vez que alguns autores os consideravam Tupi, outros Jê. Monteiro 

(1992,1994), um dos principais estudiosos da questão, segue a proposta de Teodoro 

Sampaio: os Guaianás eram muito provavelmente uma etnia Jê, e talvez pudessem até ser 

chamados de Kaingang, mas o grupo dominante da região era de origem Tupi, os 

chamados Tupiniquins, como atestam a toponímia e os nomes próprios, além dos 

vestígios arqueológicos. Este tema será tratado mais profundamente ao final do trabalho, 

quando se discutirá a provável área de expansão Kaingang no Estado de São Paulo.  

 Várias publicações e teses já foram escritas sobre os Kaingang do período 

histórico15. As informações, mais ou menos fragmentárias dependendo da fonte, apontam 

ainda assim uma homogeneidade cultural considerável para grupos vivendo na área entre 

o centro do Rio Grande do Sul e o centro do Estado de São Paulo, espelhando as 

evidências encontradas no registro arqueológico. As informações coligidas para os 

Kaingang do Rio Grande do Sul (Becker 1976, 1988; Mabilde 1988) dão conta de 

costumes funerários e exploração de recursos naturais muito semelhantes ao que se 

verificou para o Paraná e São Paulo (Barbosa 1913; Keller 1974; Maniser 1928).  

A história do contato entre os Kaingang e a população nacional nos estados 

sulinos já foi extensamente discutida por vários autores (p. ex., Becker,1976; Tommasino 

1995; Mota 1994). Aqui nos ateremos à história dos contatos em território paulista, que 

ocorreram em duas frentes:  

                                                           
15 Referência básica sobre os Kaingang é o volume publicado por Noelli et al. (1998).  
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Uma das frentes de contato (a mais recente e talvez a mais sanguinária) situa-se 

no oeste do estado, dentro do polígono formado pelos rios Tietê a norte, Paraná a oeste, 

Paranapanema a sul e ao longo de uma linha pegando as cabeceiras dos rios Peixe e 

Aguapeí a leste. Se este território foi ocupado pelos Kaingang em tempos recentes, ou se 

constituía uma área tradicionalmente ocupada é assunto que demandará alguma pesquisa 

arqueológica. Alguns autores (Freitas 1910: 29; Quadros, 1892 apud: Baldus 1953:314; 

Schaden 1954) sugerem que os Kaingang encontrados em território paulista atravessaram 

o Paranapanema em tempos não muito remotos (meados do século XIX), por causa de 

guerras entre facções. Borelli (1984:59) cita vários relatos de cronistas e bandeirantes que 

passaram pela região durante os séculos XVII e XVIII sem ter encontrado sinal de índios 

Kaingang; porém, segundo a autora, o território nuclear compreendido entre os rios 

Aguapeí e Peixe nunca havia sido trilhado, e a presença ou não dos Kaingang nessa época 

é uma incógnita do ponto de vista histórico. No início do século XX são vários os relatos 

de contato com os indígenas, e podemos exemplificar com a publicação do Frei Prade 

(1906), que em 1902 saiu de Campos Novos do Paranapanema em direção ao Rio do 

Peixe para tentar catequizar os Kaingang sem sucesso, mas ofereceu algumas 

informações a respeito dos utensílios e das casas abandonadas que encontrou pelo 

caminho; também Schmidt (1961), que cruzou o Tietê no Salto de Avanhandava em 1904 

e se deparou com os Kaingang na margem esquerda do referido rio, bem como no médio 

e baixo Paranapanema.   

Em março de 1905, por um decreto aprovado pelo governo do Estado, foi 

incumbida a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo de realizar o 

levantamento dos rios Tietê, Paraná, Paranapanema, Peixe e Feio, região “inteiramente 

desconhecida e habitada pelos ferozes índios Coroados” (Cardoso 1907:7). Várias outras 

instâncias de contato, geralmente inamistoso, são apresentadas em Borelli (1984), que 

inclusive fornece um histórico dos conflitos ocorridos quando da instalação da Estrada de 

Ferro Noroeste do Brasil, culminando com a rendição dos Kaingang e seu confinamento 

em reservas. No Apêndice 7 deste trabalho é apresentado um resumo das escavações 

feitas em montículos funerários Kaingang na região do médio Tietê pelo arqueólogo 

amador Kiju Sakai. 
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3.3.2 – Os Kaingang do Período Histórico no Alto Taquari 

 

Uma outra frente de contato se deu na região de interesse deste trabalho, na 

porção sudoeste do estado, onde existem alguns relatos de contatos entre indígenas, 

provavelmente Kaingang, e a população “européia”. Tal contato, também inamistoso, 

ocorreu no início do século XIX e foi documentado por Auguste Saint-Hilaire. O 

naturalista empreendeu em 1820 uma viagem da cidade de São Paulo em direção aos 

estados sulinos, e discorreu sobre os índios “Guanhanã” que habitavam a região de 

Itapeva, então uma vila que não teria mais do que 30 casas.  A fama de destruidores dos 

Guanhanã percorria todo o trajeto desde São Paulo e, segundo o autor, todos os anos 

guardas milicianos se internavam nas matas para combater os indígenas, raramente 

regressando sem aprisionar mulheres e crianças, cujo trabalho poderia ser explorado por 

15 anos (Saint-Hilaire 1972:284). Com efeito, um ofício da Câmara da Vila de Itapeva 

datado de 20 de março de 1823 e enviado ao Governo da Província dá conta de que "(...) 

apareceram no Bairro do Guari (...) vestígios certos dos gentios que há muitos anos 

vexam com roubos, mortes e assassínios os moradores desta vila, e para evitar estes 

prejuízos tem sido preciso andarem cinqüenta homens unidos e armados e municiados 

vadeando os sertões que rodeiam o termo desta vila, e muitas vezes tem havido encontros 

com os ditos gentios sendo sempre a nossa escolta vencedora, atropelando para os 

fundos dos sertões os ditos gentios, aprisionando a muitos que estão catequizados(...)." 

(Barbosa 1988).  

Saint-Hilaire apresentou um pequeno vocabulário da língua desses “Guanhanã”, 

que foram posteriormente identificados por vários autores como sendo pertencentes ao 

tronco lingüístico Jê, mais especificamente Kaingang (Freitas 1910; Von Ihering 1904). 

Por volta de 1830 um outro grupo indígena aparece neste cenário, 

aliando-se à população da Vila de Itapeva contra os Kaingang. Trata-se dos Guarani, 

então chamados de “botocudos”, e que serão tratados no sub-item 3.3.2.2.  

 

 

 49



 

 

3.3.3 – Os Guarani do Período Histórico no Vale do Paranapanema 

 

Muito já se escreveu a respeito dos Guarani no período histórico (p. ex.: Monteiro 

1994;  Nimunedajú 1954; Schaden 1974; Susnik 1980 ), e não é o objetivo deste trabalho 

entrar em detalhes a respeito do tema, exceto no que possa interessar de maneira imediata 

à área de estudo. A abordagem da história dos grupos humanos conhecidos 

etnograficamente como Guarani neste item segue o que se considera tradicionalmente 

válido em termos de associação etno-histórica; ocorre porém que o Vale do 

Paranapanema é bastante extenso, e especialmente na porção paulista o Alto Vale ocupa 

áreas que bem podem ter sido ocupadas por grupos mais afeitos ao que se considera 

como sendo “Tupinambá”. Conforme visto anteriormente, a fronteira entre Guarani e 

Tupinambá se dá provavelmente em nosso estado, mas ainda não foi identificada com 

clareza (ver Scatamacchia 1984, 1990). Colocada esta ressalva, serão apresentados a 

seguir os fatos mais relevantes no tocante às relações entre Guaranis e europeus no Vale 

do Paranapanema 

 

 

3.3.3.1 – As Reduções Jesuíticas do Paranapanema 

 

As reduções jesuíticas do Paranapanema foram as primeiras a serem implantadas 

dentro do grande projeto de “civilização e cristianização” dos indígenas da região do 

Guairá, compreendida entre os rios Tietê a norte, Paraná a oeste, Iguaçu a sul e a linha do 

Tratado de Tordesilhas a leste (Schallenberger 1999). Foram duas estas reduções; Nossa 

Senhora do Loreto, fundada em 1610 na confluência do Rio Pirapó, na margem esquerda 

(paranaense) do Paranapanema, e Santo Inácio do Guairá, fundada em 1611, a quatro 

léguas da primeira rio acima, na mesma margem. Ambas reduções foram alvo de 

pesquisas arqueológicas (vide Chmyz 1985).  

As incursões dos bandeirantes em busca dos indígenas reduzidos fizeram com que 

os jesuítas fundassem reduções cada vez mais ao sul, abandonando a região do 
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Paranapanema por volta de 1630. A partir daí, pode-se dizer que a calha do 

Paranapanema constituiu-se em uma espécie de “zona tampão”, um quase-vazio 

demográfico dada a facilidade com que os bandeirantes ali penetravam, e dado o êxodo 

de milhares de indígenas que foram aprisionados e levados para São Paulo, sem contar no 

número desconhecido dos que desceram o Paranapanema e o Paraná, rumo sul. Alvear 

(apud: Susnik 1980) estimou que as duas reduções do Paranapanema, ao congregarem 

pelo menos dez grandes aldeias e outras tantas comunidades menores, teriam pelo menos 

5000 famílias vivendo em seu interior.   

 

3.3.3.2 – As Migrações Messiânicas: Em Busca da “Terra Sem Mal” 

 

Muito já se escreveu sobre a ‘Terra sem Mal”, (p. ex., Martinez 1985; 

Nimuendajú 1954, 1987; Schaden 1974; Soares 1997), a ponto de alguns autores 

utilizarem a sigla TSM para se referirem a ela. Trata-se de um movimento migratório de 

características messiânicas, empreendido por algumas tribos Guarani no início do século 

XIX, que vieram do Mato Grosso do Sul e se deslocaram rumo leste em direção à costa 

brasileira.  

Conquanto as interpretações mais tradicionais dêem ênfase à religiosidade do 

movimento (p. ex., Clastres 1978), propondo inclusive que a própria expansão Tupi na 

América do Sul se deva a esta característica religiosa intrínseca (p. ex., Nimuendajú 

1987:107-108), alguns autores chamam atenção para as características sociais do 

movimento (Soares 1997:216), enquanto outros apontam também para fatores ecológicos 

(Noelli 1993) por trás de tais migrações. Martinez (1985) propõe a tradução do termo 

“yvy marañe’y” não como “Terra sem Mal”, mas sim “Terra sem Construções”, ou “solo 

intacto que não foi edificado”, e que a busca seria não religiosa mas terrena, uma busca 

dos territórios dos antepassados. Por fim, cabe citar Santos (1999), que afirma ser a TSM 

um mito mais acadêmico do que indígena, perpetuado pela obra de Pierre e Hélène 

Clastres e Branislava Susnik. 

O relato mais completo destas migrações é dado por Nimuendajú (1987),que cita 

ao menos três migrações principais, a primeira tendo sido realizada pela “horda” 

Tañiguá-Guarani, que saiu da área fronteiriça entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, subiu 
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a margem direita do Rio Paraná, entrou em contato com os Oguauíva-Guarani (que, 

segundo Nimuendajú, desconheciam as danças relacionadas ao mito da “Terra sem 

Mal”), permaneceu um tempo entre estes últimos e atravessou o Rio Paraná abaixo da foz 

do Rio Ivaí. Atravessaram todo o Estado do Paraná, chegando ao Rio Itararé e 

alcançaram a região de Itapetininga (povoados de Paranapitanga e Pescaria), onde os 

habitantes tentaram escravizá-los. Após este episódio, fugiram em direção à Serra do Mar 

e desceram a mesma, chegando ao Rio Itariri . A população devia contar, à época, 200 

pessoas. 

Após a passagem dos Tañiguá, os Oguauíva também resolveram empreender 

peregrinação semelhante. Saindo do Mato Grosso do Sul ou talvez do Paraguai, seguiram 

para leste até alcançarem a estrada que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, também 

na região de Itapetininga. Retrocederam um pouco para oeste e chegaram às 

proximidades da Vila de Itapeva, de onde se inicia a narrativa do próximo sub-item. 

A terceira leva migratória, por volta de 1870, foi a dos Apapocuva. O grupo se 

separou em vários locais, tendo morado nas proximidades dos Oguauíva, no Rio Verde, 

por um tempo. 

 

3.3.3.3 – Os Guarani do Período Histórico no Alto Taquari 

 

Aliada aos europeus, uma outra etnia referida nos documentos por "Botocudos" 

teve papel importante no desenrolar da colonização da região de Itapeva. Ao que tudo 

indica, tais "Botocudos" eram Guaranis que, em busca da “yvy marañe’y”, acabaram por 

se encontrar com os Kaingang de maneira nada amistosa. O termo “botocudo”, neste 

caso, teria sido aplicado devido ao uso do tembetá por parte desta etnia, e não de 

botoques de madeira, como é o costume entre os Caiapó do Brasil Central.  

A chegada destes "Botocudos"/ Guarani à região de Itapeva parece ter ocorrido na 

década de 1830, como sugerem os documentos da época. Em 2 de julho de 1831, o 

Governo da Província expediu à Vila de Itapeva um ofício solicitando "informações 

sobre o gênero de comércio que será mais do contento e utilidade dos índios", ao que a 

Câmara de Itapeva responde: "(...)nesta vila nada disto serve para a domesticidade dos 

mesmos, por serem estes índios de má conduta e de uma só nação de guaianãs, que 
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circulam as matas deste distrito fazendo só hostilidade, e a agrado algum se sujeitam, e 

por isso não remetemos o mapa que se nos pede por não terem estes, nem qualquer outra 

tribo, relação alguma com as nossas povoações(...)." (Barbosa 1988). Tal situação, de 

isolamento entre as populações de origem indígena e os habitantes da vila altera-se pouco 

depois. Um ofício de 27 de abril de 1832 dá conta de que nada menos que "51 índias 

selvagens, entre grandes e pequenas" apresentaram-se à fazenda do Sgto-Mór João de 

Almeida Leite. Um outro ofício de janeiro de 1833 informa que este contingente voltou 

ao sertão pouco tempo depois. Seriam estes os mesmos temidos Kaingangs que tanto ódio 

despertavam nos habitantes da vila? Parece não ser este o caso, conforme sugerido numa 

carta datada de maio de 1834, quando o mesmo João de Almeida Leite envia ao 

Governador da Província o relato de seus infortúnios: "(...) presentemente estão saindo os 

gentios em minha fazenda (...). Estes gentios, quando aparecem, pedem mantimentos, 

roupas e ferramenta, e nada lhes escapa que não peçam; e quando acontece por acidente 

se lhes não dar, voltam bem descontentes. Bem se vê quanto têm sido úteis esses gentios 

nesses sertões para defenderem-nos dos assaltos dos bravios que por estes sertões 

vagam. Mas tem sido bastante penoso o meio com que eles ardilizam seus tratadores (...). 

Por conseqüência, sou eu o sofredor do maior prejuízo que estou experimentando, além 

dos que já sofri(...)." (Barbosa 1988, grifo meu). Percebe-se a partir desta carta que estes 

indígenas eram aliados dos habitantes da vila contra os Kaingang. Em outra carta, de 

dezembro de 1834, o mesmo João de Almeida Leite nomina-os: "Tenho a satisfação de 

comunicar a V. Excia. que os aborígenes botocudos continuam a manter conosco as 

relações as mais amigáveis.(...) e já não importunam com suas exigências e peditórios 

gratuitos(...). Eles trazem do mato porções de cera, couros, e dentre estes alguns já 

curtidos, e por este gênero permutam os de que precisam(...)". Mais à frente, o autor 

reafirma o papel dos "Botocudos" na luta contra os Kaingang: "Pelo número e valor 

destes selvagens, a nação goianã se viu obrigada a recuar da fronteira deste 

município(...); São estes botocudos uma espécie de guarda avançada que temos no 

sertão, muitos deles já falam passavelmente nosso idioma(...)." (Barbosa 1988). 

O desenrolar dos fatos não gera surpresa. Saint-Hilaire, ao se referir a este grupo 

Guarani, cita que cerca de duzentos indígenas vieram a se estabelecer na margem 

esquerda do rio Taquari, próximo à vila, entrando em luta com os Kaingang, que se viram 
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obrigados a adentrar a floresta. Esses indígenas "eram de caráter dócil e pacífico, e logo 

se fizeram querer dos brancos,(...) vindo muitas vezes à vila a fim de trocar, por 

ferramentas e roupas, cera e mel (...). Entretanto, os serviços que prestaram aos brancos 

tornaram-se-lhes fatais; estes últimos, nada mais tendo a temer dos guanhanãs, 

puseram-se a cultivar as excelentes terras de que antes não ousavam aproximar-se(...). 

Em tal situação, nove desses indígenas apresentaram-se , em 1o. de setembro de 1843, 

na fazenda Perituva (...), que, então, pertencia a João da Silva Machado, barão de 

Antonina (...). Assim, generosamente, (o barão) tomou os mesmos debaixo de sua 

proteção, estabelecendo-os em suas terras nas proximidades dos rios Verde e Itararé, 

por eles fazendo tudo o que lhe foi possível. (...) Atraídos (...) pelo bom acolhimento que 

o barão de Antonina fazia aos indígenas, outros vieram juntar-se aos primeiros, de sorte 

que, em 1847, a pequena colônia compunha-se de cerca de 400 indivíduos." (Saint-

Hilaire 1972:287). 

Os documentos relacionados a Itapeva deixam de citar qualquer informação a 

respeito de índios até 1871, quando foi lido na Câmara um ofício do distrito de São João 

Batista, onde existiria considerável número de índios que desejavam  "aprender as 

primeiras letras". A partir de então, deixa de haver qualquer referência a povos indígenas 

na região.    

São João Batista é a atual cidade de Itaporanga, o local onde foram aldeados os 

Guarani, em terras do Barão de Antonina. Nimuendajú (1954), ao narrar a migração de 

grupos Guarani no início do século XIX, cita uma passagem onde um grupo que acabara 

de cruzar o Rio Paraná encontra-se com outro que já o havia cruzado, ambos em busca da 

"grande água do leste", além da qual estaria a Terra Sem Mal. Este grupo, cuja jornada 

estava mais adiantada, seria, segundo o autor, o mesmo que chegou até as terras do Barão 

de Antonina. Teriam abandonado sua terra de origem no Paraguai, subindo o 

Paranapanema até toparem com os primeiros paulistas nas proximidades de 

Paranapitanga e Pescaria e, por fim, teriam sido acolhidos pelo "Varão Antoninho" 

(Barão de Antonina?), após uma série de mal-entendidos com os brancos. O "Varão 

Antoninho" acolheu-os em sua fazenda, mas os índios não se deram bem, sentindo-se 

"em situação pouco confortável". A chegada de um missionário capuchinho, Frei 

Pacífico, marcou a mudança da comunidade para as terras do rio Verde. Segundo 
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Nimuendajú (1954:17), por ocasião dessa mudança, ficou estabelecido que "quando 

morrer o último índio, as terras hão de pertencer a seus cães", o que suscita uma 

interessante questão jurídica.  

Sob a direção de Frei Pacífico foi erguida a capela de São João Batista, e a 

comunidade tornou-se mais numerosa com a chegada de outros grupos Guarani. 

Oliveira (1978:234-235), ao citar a posse de João Carlos A. de Oyenhausen como 

governador da Província de São Paulo em 1819, comenta que nesse mesmo ano 

aproximaram-se do então distrito de Itapeva da Faxina alguns grupos de uma numerosa 

tribo que "faziam parte da grande nação dos Cayuás". Desta nação, após vagarem durante 

anos pelas matas, separou-se uma facção que teria transposto a Serra de Paranapiacaba 

nas proximidades de Iguape, sendo aldeada em 1837 entre os rios Juquiá e Itariri. A outra 

parte da tribo teria se apresentado na fazenda do Barão de Antonina em 1843.    

A comunidade Guarani estabelecida nas terras do Barão de Antonina é citada 

também por Schaden (1974). Este aldeamento teria dado origem, ou seria próximo à atual 

cidade de Itaporanga. Segundo o autor, em 1910 ainda viviam ali um número aproximado 

de 500 indígenas, que acabaram por se dispersar completamente. As causas de dispersão 

teriam sido várias, com famílias de lá oriundas indo se estabelecer nos aldeamentos de 

Itariri e Bananal, na Baixada Santista, enquanto outros foram à região da Noroeste a 

convite de um missionário para (por ironia do destino) auxiliarem na pacificação dos 

Kaingang do Rio Feio.  

Segundo Clastres (1978), os documentos que garantiam o direito à propriedade 

dos Guaranis desapareceram, e as disputas se seguiram até 1912, quando os índios 

aceitaram por fim seguir Nimuendajú até a reserva de Araribá, não contando por essa 

ocasião mais de cinqüenta indivíduos. Ainda segundo a autora, a tribo que se estabeleceu 

nas terras do Barão de Antonina seria a dos Oguauívas. 

Outras levas Guarani se sucederam, subindo o Paranapanema ou o Tietê. Em 

1870, com um intervalo de tempo considerável em relação às migrações anteriores, foi a 

vez dos Apapocuva iniciarem uma migração para leste. Após uma série de contratempos, 

chegaram ao rio Verde, onde passaram algum tempo. Liderados pelo pajé Tangará, 

estabeleceram-se em Piraju até serem transferidos para a reserva de Araribá por 

intermédio de Curt Nimuendaju em 1912. Contavam então na época apenas 33 pessoas. 
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3.4 -  Área Alto Taquari: Arqueologia Regional e Trabalhos Prévios 

 

Conforme exposto anteriormente, a Área Alto Taquari está localizada entre duas 

regiões consideravelmente conhecidas do ponto de vista arqueológico. A norte, no médio 

Vale do Paranapanema, escavações sistemáticas são realizadas no âmbito do Projeto 

Paranapanema desde 1968, com sítios líticos e cerâmicos abrangendo uma faixa de 4.000 

a 500 AP (Morais 1979a, 1981, 1983; Pallestrini 1969a, 1976). A sul, no médio Vale do 

Ribeira, levantamentos arqueológicos e escavações foram feitas desde a década de 1980 

(Barros Barreto 1988; Chmyz et al.1999; De Blasis 1988, 2000; Robrahn 1988), cobrindo 

uma faixa cronológica de 1250 a 600 AP. 

O registro arqueológico entre essas duas áreas é bastante distinto; a norte o relevo 

é bastante suave e existe uma grande concentração de sítios Tupiguarani cuja presença se 

estende até o limite norte da área de estudo. A sul, o relevo montanhoso da Serra de 

Paranapiacaba abriga sítios associados a grupos Kaingang (Tradição Itararé).  

As ocupações pré-cerâmicas a norte e a sul da Área Alto Taquari não são 

facilmente comparáveis. Apesar de ambas áreas apresentarem artefatos bifaciais em 

ponta (“pontas de projétil”), diferenças na disponibilidade de matéria prima (silexito no 

Médio Ribeira versus arenito silicificado no Médio Paranapanema, por exemplo) são 

suficientes para mascarar as similaridades mais óbvias; estudos comparativos desta 

natureza ainda estão por ser feitos. 

Baseado nesta visão geral é possível argumentar que a Área Alto Taquari está 

localizada entre duas áreas centrais distintas caracterizadas pela dominância de sítios 

Tupiguarani  a norte e a presença maciça de sítios Itararé a sul. Foi neste contexto que o 

trabalho anterior se inseriu.  

 

3.4.1 – Resultados Parciais do Projeto de Levantamento Arqueológico (1990 – 1994) 

 

O trabalho anterior (Araujo 1995a) apresentou resultados que suportam 

parcialmente a noção de que o Alto Taquari possa ser entendido como uma área de 

transição entre diferentes populações pré-históricas. 
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O levantamento arqueológico foi realizado em três áreas piloto escolhidas por sua 

representatividade em termos ambientais. A prospecção foi feita por meio de 

caminhamentos extensivos cobrindo regularmente cada área piloto, cujas dimensões 

variaram entre 15 e 18 km². Uma das áreas piloto (Área Piloto Taquaruçu da Serra)  

cobriu uma porção da região montanhosa da Serra de Paranapiacaba, no domínio da 

floresta latifoliada; a segunda  (Área Piloto Corisco) foi colocada em região de relevo 

suave, assentada sobre os arenitos Devonianos onde a vegetação original era o cerradão; a 

terceira área (Área Piloto Taquari-Guaçu) cobriu uma zona de transição abrupta entre os 

dois domínios ambientais anteriores, onde o platô arenítico (cerradão) é recortado por um 

canion na base do qual a vegetação predominante é a floresta latifoliada . 

O registro arqueológico na Área Alto Taquari parecia bastante esparso. Artefatos 

ocorriam muitas vezes isolados na paisagem, ou em agregados que raramente ultrapassam 

100 peças. Sítios arqueológicos foram definidos como agregados de artefatos 

apresentando três ou mais peças. As principais classes de vestígios arqueológicos 

encontradas na área são material lítico, cerâmico, estruturas de terra e pinturas rupestres. 

O material lítico é a classe de vestígio mais abundante na área. A maioria do 

material não apresenta atributos formais; lascas sem retoque são os artefatos mais comuns 

na área, caracterizando uma indústria lítica expediente (Binford 1979), e dadas as 

características de córtex, muito provavelmente a matéria-prima foi obtida nos cursos 

d’água próximos. Material lítico polido aparece com menor freqüência e em três 

diferentes formas, provavelmente refletindo funções ligadas a fatores ambientais 

distintos. 

De um total de 29 sítios arqueológicos detectados em três áreas piloto e 

adjacências, 22 eram líticos. Destes, 20 estavam localizados a céu aberto e dois eram 

pequenos abrigos rochosos. Noventa por cento dos sítios a céu aberto estavam 

localizados em fundos de vale e baixos terraços fluviais, 5 % estão em média vertente e 

outros 5 % em alta vertente. 

Em termos de elevação, quase 60 % dos sítios estavam localizados até 5 m acima 

de nível de base; 90 % estavam situados até 15 m acima do nível de base. 

A orientação das vertentes em que os sítios se localizam parece ter sido um fator 

determinante na escolha dos locais de assentamento. Nenhum sítio foi detectado em 
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vertentes voltadas para sul ou sudoeste, sugerindo uma preferência pela maximização da 

insolação, provavelmente relacionada ao conforto térmico. 

Noventa por cento dos sítios líticos estavam localizados a 100 m ou menos da 

fonte de água mais próxima. 

Conforme indicado anteriormente, as densidades dos sítios líticos são 

extremamente baixas. Sítios com até 10 peças perfazem 45,5% da amostra (Tabela 4) 

 

 

No. de peças No. de sítios Freqüência 

Até 50 20  91% 

50 –100 0 0% 

100-150 1 4,5% 

Mais de 150 1 4,5% 

Tabela 4 

 

No tocante à indústria lítica, apesar do tamanho restrito da amostra, algumas 

características foram consideradas potencialmente interessantes: 

 

-Existe uma tendência para o aumento do tamanho das lascas retocadas em 

relação às lascas brutas e utilizadas. O tamanho máximo parece ter sido um dos fatores de 

importância na escolha de lascas para a realização das atividades. 

 

-Parece existir uma relação entre a localização dos sítios e a economia de matéria-

prima, medida pela proporção de gumes utilizados por peça. Um dos sítios mais densos, 

localizado no topo de um platô a distante de fontes de matéria-prima, apresentou uma 

porcentagem de peças com dois ou mais gumes utilizados bastante superior às de outros 

sítios localizados em fundo de vale (72,5% contra 45% e 33,3%). 

A indústria lítica do Alto Taquari é bastante diferente da encontrada no Médio 

Ribeira (Araujo 1995a; De Blasis 1989). Este fator reveste-se de importância uma vez 

que a suposta característica central do Médio Ribeira em relação ao Alto Taquari (De 

Blasis 1988) parece não se aplicar a esta classe de vestígios.  
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Vestígios cerâmicos pareciam ser bastante raros no Alto Taquari. Os poucos 

fragmentos cerâmicos encontrados eram finos, escuros, sem decoração e relacionáveis à 

Tradição Itararé, assim como o são as estruturas de terra usualmente chamadas de “casas 

subterrâneas”, ou depressões circulares provavelmente utilizadas como habitação. As 

casas subterrâneas do Alto Taquari apresentavam diâmetros entre 3 e 5 m, e ocorriam 

tanto isoladas como em concentrações de quatro ou mais.  

Do ponto de vista das ocupações ceramistas os resultados anteriores sugeriam o 

Alto Taquari como uma área periférica, embora o mesmo não pudesse ser dito em relação 

aos sítios líticos. 

Em suma, os vestígios arqueológicos no Alto Taquari poderiam ser considerados 

pouco densos, com uma tecnologia lítica expediente e pouco profundos. Foi então 

necessário buscar métodos que maximizassem as informações provenientes de tais 

vestígios, e os capítulos subseqüentes versarão sobre três temas básicos para o sucesso da 

pesquisa: a abordagem regional, o tratamento de sítios em superfície e a análise de 

indústrias líticas simples ou expedientes. Os resultados desta abordagem forneceram um 

quadro bastante diferente do que se sabia, conforme será colocado ao longo deste 

trabalho.   

 

3.4.2 – O Levantamento Arqueológico do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL).  

 

O projeto de salvamento arqueológico efetuado na faixa de domínio do Gasoduto 

Bolívia-Brasil (GASBOL) foi efetuado por uma equipe do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da USP, sob coordenação do Prof. Dr. Paulo De Blasis. Embora o 

levantamento arqueológico do GASBOL não seja propriamente um “trabalho prévio” por 

ter ocorrido de maneira concomitante a este trabalho, os resultados do mesmo foram 

tornados públicos antes do fechamento deste texto (De Blasis 2000), e portanto serão aqui 

incorporados. 

A linha do referido gasoduto causou um impacto de 20 m de largura e centenas de 

quilômetros de comprimento, cortando o Estado de São Paulo e servindo também como 

uma importante fonte de informações arqueológicas, tendo sido cadastrados 75 sítios no 

trecho de 330 km entre Campinas e a divisa com o Paraná. Destes sítios, 16 estavam 
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dentro do Alto Taquari. A linha do gasoduto cortou diagonalmente a porção sul do Alto 

Taquari no sentido NE-SW, tendo interceptado uma das áreas piloto estudadas neste 

trabalho (Item 11).  

Em termos regionais, os dados apresentados pelo levantamento do Gasbol foram 

de extrema importância por dois motivos básicos: detectaram a presença, no Planalto de 

Guapiara, de sítios arqueológicos relacionados à Tradição Itararé-Taquara com 

dimensões até então desconhecidas (mais de uma centena de metros de extensão) e 

ocupando densamente porções restritas da paisagem, colocando em xeque a hipótese de 

que, em termos desta ocupação humana, a região fosse uma área periférica em relação ao 

Médio Ribeira. Em segundo lugar, os levantamentos suportaram a hipótese de que a 

indústria lítica do planalto não se relaciona à existente no Médio Ribeira (Araujo 1995a), 

considerada pertencente à Tradição Umbu (De Blasis 1989, 1996); não foram 

encontrados no Planalto de Guapiara sítios com indústria lítica curada e pontas bifaciais 

como os existentes no Médio Ribeira. Uma discussão mais pormenorizada deste tema 

será feita ao final do trabalho, no Item 15. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E OBJETIVOS 

 

4- Embasamento Teórico 

 

We do not study human behavior,(…) we do not study symbolic codes 

(…), we do not study social systems (…), we do not study ancient 

cultures, we do not study ancient settlements, nor we study the past. We 

study artifacts. 

L.R. Binford - 1989 - “Debating Archaeology” 

 

4.1 – Alguns Pressupostos Básicos 

 

A definição de “teoria” que se seguirá aqui é a fornecida por Dunnell (1971): 

Teoria é um sistema de unidades (classes) e relações entre unidades (princípios) 

que fornecem a base para a explanação de fenômenos. 

Ao iniciar este capítulo, cabe expor os paradigmas que nortearam esta pesquisa. 

Primeiramente, parte-se do princípio básico de que a Arqueologia tem aspirações 

científicas. Conquanto possam haver diversas interpretações sobre um acontecimento ou 

evento, existem meios de se descartar as interpretações menos plausíveis e acatar as mais 

próximas da realidade, e esse meio é conhecido por método científico. O modelo de 

ciência mais adequado à Arqueologia, porém, não deriva das ciências exatas, conforme 

tentado pela “new archaeology”; estaria muito mais próximo das ciências históricas como 

Biologia e Geologia. Ciências históricas se ocupam de fenômenos que são fortemente 

dependentes de acontecimentos imprevisíveis, ou de acidentes históricos, mas que ainda 

assim podem ser explicados por alguns princípios gerais ( vide S. Gould 1986). Não se 

postula, portanto, a existência de leis gerais ou a validade de pressupostos de cunho 

uniformitarista. 

Em segundo lugar, outro pressuposto básico é o de que seres humanos são 

animais, pertencentes à ordem dos primatas, gênero Homo. As especificidades relativas a 

este gênero levam ao desenvolvimento de métodos específicos para que seu estudo seja 

possível, mas parafraseando Robert Foley (1993), somos “apenas mais uma espécie 

única”. Estudos recentes têm demonstrado, cada vez mais, que outros primatas têm 
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capacidades cerebrais suficientes para permitir o aprendizado de linguagem, conceitos 

matemáticos como soma e subtração, manufatura de artefatos e, o mais importante, a 

invenção de técnicas e a transmissão de conhecimentos entre indivíduos de uma mesma 

comunidade (Mc Grew 1994). 

Em terceiro lugar, a Arqueologia é vista como uma disciplina distinta de suas 

“mães”, a Geologia e a História, bem como de sua irmã Antropologia. Que um campo 

comum exista entre as quatro disciplinas, bem como a utilização de fontes inspiradoras, 

não implica que a Arqueologia “seja” alguma delas. Se assim fosse, as correntes mais 

recentes de Arqueologia a colocariam como “sendo” Biologia, Geografia ou até mesmo 

Economia. 

 

4.2 – A Adequação dos Modelos Teóricos 

 

Existe uma relação íntima entre modelos teóricos e a natureza do campo de estudo 

em que tais modelos são aplicados. Em Arqueologia, porém, talvez devido à suposta 

necessidade de se adotar uma postura “antropológica”16, existe uma certa tendência a se 

basear o trabalho em modelos inadequados. A inadequação dos modelos não decorre de 

suas características intrínsecas, mas da simples impossibilidade de verificação empírica e, 

portanto, impossibilidade de avaliação e aplicação. Um exemplo comum é a elaboração 

de modelos que podem até impressionar por sua complexidade, mas que recorrem a 

conceitos sem correlatos empíricos (p. ex. Yoffee 1993 e sua “nova teoria sócio-

evolucionista” ), ou que não podem ser verificados quando se está lidando com o registro 

arqueológico. Alguns exemplos são os modelos que explicam mudanças culturais com 

base no livre-arbítrio dos indivíduos, ou na autodeterminação dos povos, na tensão entre 

classes sociais, ou na existência de personalidades carismáticas, ou ainda no correto 

diagnóstico e mesmo antecipação de problemas e conseqüente tomada - sempre acertada - 

de decisões, incluindo um “plano evolutivo” (teleologia), para usar alguns exemplos mais 

comuns (p. ex., Bennett 1976). Mesmo se não levarmos em conta que quase todos os 

modelos sugeridos acima são bastante frágeis quando confrontados com as evidências 

                                                           
16 Esta postura não é de modo algum universal; em países europeus, a ligação da Arqueologia pode se dar 
mais fortemente com as Geociências ou História. No Japão, é associada aos departamentos de Letras. 
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empíricas (uma discussão extensa sobre o tema pode ser encontrada em Ehrenfeld 1992), 

de qualquer modo eles não seriam verificáveis no registro arqueológico, sendo portanto 

inadequados. Não seria justo, porém, dizer que todos os modelos utilizados na 

Arqueologia vêm da Antropologia; na verdade os modelos mais atuais são em sua 

maioria oriundos de outras disciplinas. Uma breve análise das principais correntes 

teóricas dentro da Arqueologia mostra que, apesar de um discurso de cunho 

superficialmente antropológico (geralmente na forma de jargão), os principais modelos 

advêm de campos como a Biologia, a Geografia e a Economia (Gumerman & Phillips 

1978; Hodges 1987; Johnson 1977). O motivo parece um tanto óbvio: a Arqueologia lida 

primeiramente com vestígios materiais, buscando entender mudanças operadas por meio 

de processos de longa duração, e não existe presentemente nenhuma teoria antropológica 

capaz de suprir esta lacuna (Meltzer 1979; Harris 1968a). Alguns modelos de difícil 

aplicação, como a teoria dos sistemas, vieram da matemática (ver Salmon 1978 para uma 

revisão crítica do assunto), e outros ainda da Biologia, especificamente da Ecologia. Tal 

parece ser o caso da teoria do forrageio ótimo (optimal foraging theory), que apesar de 

interessante e potencialmente aplicável em estudos de ecologia humana17, mostra-se 

bastante inadequada quando aplicada ao registro arqueológico (ver críticas em Binford 

1983: 219-220). Um modelo sem correlatos empíricos, desvinculado das características 

do material a ser estudado, é tão válido para a Arqueologia quanto o modelo que explica 

a origem da humanidade por via extraterrestre, ou a partir de Adão e Eva. Aceitar o 

modelo ou não torna-se uma questão de fé, visto que não há como julgá-lo face às 

evidências. 

Em suma, quaisquer teorias que se baseiem em pressupostos não detectáveis do 

ponto de vista arqueológico estão fadadas ao fracasso. Isto não quer dizer que elas serão 

algum dia “desmascaradas” pelas evidências, uma vez que na verdade elas são 

impermeáveis a qualquer julgamento. Elas serão simplesmente inócuas. O fracasso no 

caso se refere à impossibilidade de termos acesso a qualquer verificação da propriedade 

das assertivas feitas no âmbito da teoria.   

 

                                                           
17 Apesar de interessante, cabe deixar claro que discordo do pressuposto de que seres humanos e outros 
animais sejam selecionados para atuarem de maneira “ótima”, em qualquer acepção do termo.   
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4.3 – A Estrutura da Teoria em Arqueologia 

 

No momento não existe e talvez nem vá existir no futuro uma teoria arqueológica 

única no sentido estrito. A Arqueologia é por demais interdisciplinar para que isto ocorra. 

Conforme Gumerman & Phillips, Jr. (1978:189): 

 

“The search for a single, global theory, anthropological or otherwise, is 

perhaps misdirected; it may well be that archaeology is best served by a 

plurality of models, not only at the level of specific investigations, but also 

at the most general and abstract levels of theory.” 

 

Os vários campos da Arqueologia necessitam de diferentes corpos de 

conhecimento para que possam ser trabalhados. Obviamente estes campos têm de estar 

conectados, interligados, sob pena de se estar apenas acumulando informações 

desconexas sem uma finalidade última. Uma síntese deveria resultar de tal esforço, e este 

é o produto final de nossa disciplina, a explanação em termos arqueológicos. 

David Clarke (1973) dividiu a teoria arqueológica em cinco componentes, a saber: 

1) Teoria Pré-deposicional e Deposicional; 2) Teoria Pós-deposicional; 3) Teoria de 

Registro; 4) Teoria Analítica; e 5) Teoria Interpretativa. Estes componentes estariam 

ligados à sucessiva perda de informação sofrida pelo registro arqueológico, e à maneira 

de extrair informações do mesmo. Posteriormente Alan Sullivan (1978) elaborou um 

pouco mais os conceitos de Clarke, e atentou para o fato de que não ocorre apenas perda 

de informações, mas adição também (vide Prancha 2). A trajetória de artefatos e feições 

soterrados ao longo do tempo implica também no aparecimento de traços com grande 

potencial informativo.  

Binford (1977) divide a teoria arqueológica em dois níveis; uma teoria geral e 

uma teoria de alcance intermediário (middle range theory). O desenvolvimento de uma 

teoria geral de cunho arqueológico teria de se valer do desenvolvimento simultâneo de 

uma teoria de alcance intermediário, que buscaria a identificação de “correlatos”, 

“âncoras” que pudessem permitir uma conversão correta e não ambígua entre o estático 

(registro arqueológico) e o dinâmico (sistema cultural). O autor coloca uma forte ênfase 
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no uso de princípios uniformitaristas para alcançar tal objetivo, e iguala a teoria de 

alcance intermediário à teoria interpretativa de Clarke (Binford 1983:422). O modelo 

estrutural de Binford não será adotado por dois motivos: primeiramente, o uso de 

princípios uniformitaristas não parece ser muito adequado como base para a construção 

do conhecimento em Arqueologia que, afinal de contas, procura entender mudanças. 

Além disso, o modelo também coloca todos os diferentes corpos teóricos que envolvem a 

Arqueologia em apenas duas classes, sendo um tanto simplista. 

Schiffer (1988), propõe uma divisão da estrutura da teoria arqueológica em três 

grandes domínios, que seriam a Teoria Social, a Teoria de Reconstrução e a Teoria 

Metodológica. A meu ver, os problemas começam pela escolha dos rótulos aplicados aos 

domínios teóricos: “Teoria Social”, apesar do nome, não tem uma relação direta com a 

sociologia, abrangendo qualquer teoria abraçada pelo arqueólogo, desde o Marxismo até 

a Teoria dos Sistemas. “Teoria da Reconstrução” parece ser o que Clarke chamou de 

Teoria Deposicional e Pós-Deposicional, e talvez muito do que Binford chamou de 

middle range theory. A palavra “reconstrução” porém é extremamente infeliz por sugerir 

algo que na realidade não acontece, nunca acontecerá e nem deveria ser o objetivo da 

Arqueologia, ou seja, a reconstrução de modos de vida passados ou de culturas extintas. 

A Arqueologia pode fazer inferências, mas jamais reconstruir. Schiffer (1988: 469) se 

defende de críticas ao termo “reconstrução” (p. ex. vide Dunnell 1978a; Binford 1986) 

dizendo que ele nunca quis reconstruir modos de vida passados, mas sim fazer 

inferências. Para Schiffer, inferir é, “inequivocamente”, reconstruir. Creio, porém, que o 

uso da palavra reconstrução não transmite essa idéia, não há nada de “inequívoco” na 

relação entre inferência e reconstrução, que são conceitos bastante distintos. O último 

rótulo, que nomeia a “Teoria Metodológica” é também um tanto infeliz porque congrega 

em uma mesma expressão tanto teoria quanto método. Sob este título o autor agregou a 

Teoria de Registro, a Teoria Analítica e a Teoria Inferencial de Clarke, a meu ver sem 

nenhum ganho em clareza ou objetividade. 

O modelo proposto aqui é mais fortemente baseado em Clarke (1973) e Sullivan 

(1978), que creio serem os autores que mais levaram em conta as especificidades de uma 

ciência completamente interdisciplinar como a Arqueologia. Como resultado de se 

conceber a disciplina enquanto um conjunto de corpos teóricos interconectados, temos 
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uma maior explicitação destas relações freqüentemente dúbias, e uma maior clareza de 

como e quando um corpo de conhecimentos interage com o outro durante o andamento de 

uma pesquisa arqueológica. Além disso, visualizar as relações entre estes corpos teóricos 

permite também um melhor planejamento da pesquisa, na medida em que somos 

obrigados a tornar explícitas as decisões tomadas; cada uma delas deve se encadear de 

alguma forma com as decisões derivadas dos corpos teóricos relacionados. A aplicação 

de métodos (o porquê de aplicá-los) geralmente deriva de uma teoria, e aqueles só são 

implementados por meio de técnicas. A ausência de um entendimento do encadeamento 

entre corpos teóricos pode resultar nas chamadas “técnicas em busca de uma utilização”. 

O pesquisador aplica alguma técnica que deveria estar embutida em algum método que 

por sua vez seria derivado de uma teoria, mas na falta dos dois últimos obtém-se 

resultados que podem até ser interessantes, mas desprovidos de significado.  

Neste modelo, a Teoria Explanatória poderia ser o que Schiffer(1988) chamou de 

social theory e Clarke (1973) chamou de pre-depositional theory; a Teoria Formativa 

abrange o que Clarke (op.cit.) chamou de post-depositional theory e depositional theory, 

e o que Sullivan (1978) chamou de formation theory, incluindo alguns conceitos de 

formação de depósitos arqueológicos propostos por Schiffer (1983, 1987) e algo da 

middle range theory de Binford (1977); A Teoria de Recuperação segue as definições de 

retrieval theory e recovery theory de Clarke e Sullivan, sendo também tratada por 

Gándara (1987); a Teoria Formal ou Sistemática segue a definição de Dunnell (1971), e é 

o que os autores mencionados chamam de “teoria analítica”; e por fim, me utilizo do 

conceito de Teoria Inferencial conforme colocado por Schiffer (1988:477-478). As 

definições de tais corpos teóricos serão dadas abaixo. 
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Níveis de Informação 
 

Nível 1                                                                        Nível 2 

 
perda 

Atividade Humana 
Material depositado no 
registro sedimentar 

Processos Sociais  
Processos Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

perda 

ganho

 

 

Nível 3                                                                           Nível 4 
perda 

 Material preservado no 
registro arqueológico 

Material observado, 
descrito e registrado.  

 

 

 

 

perda 

ganho
 

 

Nível 5 

 

 

 

Material analisado, 
interpretado  
e publicado. 

 

 

Prancha 2: Diagrama mostrando os níveis de informação do registro arqueológico 

com as respectivas subtrações a adições, adaptado de Sullivan (1978).
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OS CINCO CONJUNTOS PROPOSTOS DE MODELOS TEÓRICOS EM 

ARQUEOLOGIA 

 

 

Teoria Explanatória 

 

Relativa aos processos que estruturam a organização social e as mudanças 

culturais sofridas por populações humanas. Paradigma sob o qual a pesquisa é realizada. 

Interface entre Arqueologia, Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências 

Comportamentais etc (dependendo, é claro, do paradigma). Relaciona-se aos níveis 1 e 2 

da Prancha 2. 

 

Teoria Formativa 

 

Relativa aos processos de formação do registro arqueológico, tais como descarte, 

transformação, acumulação, redeposição, destruição de materiais e depósitos 

sedimentares. Interface entre Arqueologia,  Ciências da Terra, Química e Física 

(Arqueometria), ligando os níveis 2 e 3 da Prancha 2. 

 

Teoria de Recuperação ou Registro 

 

Abrange as relações entre o observado e o existente no registro arqueológico, 

permitindo que o arqueólogo tome decisões compatíveis com as questões a serem 

respondidas, antes e durante a manipulação de vestígios. Requer o maior número de 

interfaces, posto que está baseada tanto na Teoria Formativa como na Teoria 

Explanatória. Relaciona os níveis 3 e 4 da Prancha 2. 

 

Teoria Formal ou Sistemática 

 

Relativa aos processos envolvidos na criação de conjuntos de unidades derivados 

de um sistema lógico para um fim específico, ou seja, na classificação. Tais processos 
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envolvem a seleção de escala, atributos e critérios para a análise, com base na Teoria 

Explanatória. Ligação entre os níveis 4 e 5 da Prancha 2. 

 

Teoria Inferencial 

 

Abrange os processos envolvidos na síntese de diversas linhas de evidência para 

produzir inferências sobre o registro arqueológico. Também requer um grande número de 

interfaces, estando relacionada por um encadeamento lógico a todos os corpos teóricos 

anteriores. Representa o Nível 5 da Prancha 2. 

 

A meu ver, o encadeamento de tais modelos teóricos se dá de forma hierarquizada 

conforme o esquema proposto abaixo: 

 

 Teoria 
Explanatória 

Teoria  
Formativa  

 

 

 

 

 Teoria Formal ou 
Sistemática 

Teoria de 
Recuperação  

 

 

 

 

 Teoria  
Inferencial  

 

Prancha 3 
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De acordo com o esquema proposto na Prancha 3, não existe qualquer relação de 

subordinação entre a Teoria Explanatória e a Teoria Formativa. Ambos corpos teóricos 

são necessários para que se realize um encadeamento sólido do ponto de vista 

metodológico. A Teoria Explanatória pode advir de vários ramos do conhecimento, 

conforme colocado anteriormente, e se relaciona mais diretamente aos componentes do 

registro arqueológico de origem humana. A Teoria Formativa, por outro lado, seria a 

contrapartida natural deste mesmo registro, o que podemos chamar genericamente de 

Geoarqueologia. A Geoarqueologia seria parte majoritária de pelo menos três dos corpos 

teóricos listados acima (Teoria Formativa, Teoria de Recuperação e Teoria Inferencial). 

Creio que o que chamamos hoje de Geoarqueologia, no futuro faça simplesmente parte 

do conjunto de procedimentos rotineiramente aplicados em qualquer pesquisa 

arqueológica. Geoarqueologia é simplesmente arqueologia bem feita e amadurecida do 

ponto de vista teórico e de métodos, nada mais, nada menos.  

A Arqueologia enquanto disciplina científica se baseia igualmente nos dois corpos 

teóricos básicos (Teoria Explanatória e Teoria Formativa). A Teoria de Recuperação por 

exemplo, que irá guiar todos os procedimentos de campo, é diretamente subordinada aos 

dois corpos teóricos citados acima. A Sistemática, por outro lado, depende 

exclusivamente da Teoria Explanatória, uma vez que é totalmente condicionada por ela 

(Dunnell 1971). A Teoria Inferencial depende da junção de todos os corpos teóricos que 

lhe são hierarquicamente superiores. Esta hierarquia não se baseia em nenhum 

julgamento de “importância”, mas tão somente no encadeamento lógico do 

conhecimento. Não se pode ter uma Teoria de Recuperação sólida sem uma Teoria 

Formativa para dar-lhe amparo, uma vez que as decisões de como e quando coletar 

dependem do entendimento dos processos atuantes no local de achado. Por outro lado, as 

decisões de onde e porquê coletar dependem mais da Teoria Explanatória. 

É necessário portanto investir no conhecimento do registro arqueológico porque 

nossas perguntas não são as mesmas formuladas por profissionais das geociências. Do 

mesmo modo, as perguntas feitas por antropólogos sociais e etnólogos são distintas das 

nossas. Arqueologia é simplesmente Arqueologia. 

Neste capítulo serão apresentados apenas os dois níveis básicos da Teoria 

Arqueológica, que são a Teoria Explanatória e a Teoria Formativa. Os níveis inferiores 
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serão tratados nos capítulos subseqüentes, à medida em que sua discussão se tornar 

necessária. 

 

4.4 – Teoria Explanatória: A Arqueologia Evolutiva  

 

It would be most gratifying to be able to report (…) that cultural 
anthropologists had borrowed the concept of evolution from Darwin 
and that they had employed this concept to establish and enrich their 
science. Unfortunately we are unable to make such a report. On the 
contrary, we must point out that the theory of evolution was introduced 
into cultural anthropology independently of the work of Darwin and, 
indeed, of biology in general.  
L. A. White – 1959 – The concept of Evolution in Cultural 
Anthropology. 

 

A citação acima, retirada de um texto escrito por Leslie White, um dos principais 

expoentes da corrente evolutiva cultural em Antropologia e principal fonte de inspiração 

da “new archaeology”, é talvez a declaração mais precisa que se pode ter a respeito da 

real relação entre a Teoria da Evolução conforme pensada por Darwin e a evolução 

cultural desenvolvida na Antropologia: não existe nada em comum entre ambas, à 

exceção da palavra “evolução”.   

É bem sabido que a palavra “evolução” e todos os termos dela derivados causam 

arrepios na espinha da maioria dos profissionais das Ciências Humanas, e talvez não sem 

razão. A palavra “evolução” parece carregar consigo conceitos como “determinismo”, 

“darwinismo social” e “sociobiologia”, ao menos na mente de quem está pouco 

familiarizado com o tópico. O principal objetivo deste item é tentar contribuir para que 

alguns mal-entendidos históricos sejam desfeitos e esclarecer o que se entende por 

“evolução”, “seleção”, “adaptação” e termos correlatos, analisando como a Arqueologia 

Evolutiva ou Selecionista se posiciona dentro do rol de correntes teóricas da Arqueologia 

contemporânea.   

 

4.4.1 – Darwin e a Descendência com Modificação. 

 

Ao publicar A Origem das Espécies em 1859, Darwin não se utilizou do termo 

“evolução”, mas sim “descendência com modificação”. O motivo parece ter sido duplo: 
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uma tentativa de evitar um termo cunhado pelo biólogo alemão Albrecht von Haller em 

1744 para descrever a teoria de que os embriões cresciam a partir de homúnculos pré-

formados (Gould 1987), e também para evitar o  termo já consagrado por Spencer, tão 

imbuído de características filosóficas, para descrever um processo de cunho 

eminentemente materialista (Dunnell 1980).  

O ponto principal na obra de Darwin é o reconhecimento de que há evolução 

porque ocorre modificação na descendência de todo e qualquer organismo, e de que o 

principal mecanismo (mas não o único) responsável por esta modificação é a seleção 

natural (Mayr 1959). Para que haja evolução, são necessários três componentes: 1) 

variabilidade; 2) persistência ou transmissão de alguma ou toda a variabilidade; 3) 

representação diferencial da variabilidade transmitida nos estágios subseqüentes. A 

seleção natural é o principal mecanismo atuando neste último componente, posto que é 

responsável pela representação diferencial da variabilidade.  

A seleção natural, termo comumente definido como “a sobrevivência do mais 

apto”, pode ser melhor descrito como o mecanismo que promove a reprodução 

diferencial de variantes.  Representa a ação do meio na eficiência reprodutiva de uma 

dada variante, em um ponto particular do tempo e do espaço (Dunnell 1980). 

 

 

4.4.2 – O Conceito de Evolução na Antropologia, ou a Evolução Cultural. 

 

A idéia de evolução enquanto “mudança” ou mais comumente “progresso” é 

bastante antiga no pensamento ocidental, podendo ser traçada desde os filósofos gregos. 

A idéia de “estágios” pelos quais a humanidade teria passado já havia sido colocada por 

vários autores, incluindo Heródoto, Voltaire e Turgot (Harris 1968b). Idéias 

evolucionistas eram comuns nos séculos XV e XVI na Itália, nos séculos XVII e XVIII 

na França e no século XIX na Inglaterra (Gordon 1974). Porém, é no século XIX que o 

conceito filosófico de evolução se apresenta de maneira sistemática na obra de Herbert 

Spencer, Lewis Morgan e Edward Tylor, autores que tiveram uma influência capital no 

desenvolvimento inicial da Antropologia. Em linhas gerais, o evolucionismo do século 

XIX é unilinear; a humanidade teria passado por estágios sucessivos de organização 
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social até atingir a “civilização” e a sociedade vitoriana seria o ápice deste processo 

evolutivo (Mc Gee & Warms 1996; Steward & Shimkin 1962). Esta é uma visão um 

tanto caricata do evolucionismo do século XIX, conforme demonstrado por Harris 

(1968b:171-173), mas o ponto principal é que o termo “evolução” foi popularizado por 

Spencer em 1857 (op. cit.), e posteriormente utilizado por Darwin. Assim, “evolução” era 

um conceito filosófico, imbuído da noção de progresso e aperfeiçoamento constante.  

A ascendência do particularismo histórico e do funcionalismo na Antropologia 

provocou, desde fins do século XIX até meados do século XX , um desinteresse por tudo 

o que fosse “evolutivo”. É apenas na década de 1940 que Leslie White retoma o interesse 

pela “evolução”, seguido posteriormente por Julian Steward (vide Neves 1996 para uma 

introdução à obra destes dois autores). Apesar de divergências internas (“evolução geral” 

de White x “evolução multilinear” de Steward), as semelhanças são maiores do que as 

diferenças: pode-se dizer que o termo “Evolução Cultural” abarca correntes de 

pensamento unidas em torno do conceito filosófico de evolução, da noção básica de 

intenção e percepção humanas guiando processos de adaptação. A adaptação, por sua 

vez, é encarada como algo que vem “de dentro” das culturas. Os grupos humanos “se 

adaptam” , e nunca “são adaptados”. A cultura por sua vez só pode ser explicada por 

processos únicos a si mesma, e nunca por princípios e mecanismos atuantes no planeta 

como um todo (Dunnell 1980:48). 

 

4.4.3 – Evolução Científica e Evolução Cultural: Dois Universos Distintos. 

 

A partir do que foi exposto nos itens acima, torna-se claro que não se está falando 

da mesma coisa quando se utiliza os termos “Evolução” enquanto teoria científica e 

“Evolução Cultural” enquanto postura filosófica. As diferenças metafísicas básicas entre 

os dois modos de pensar o mundo se refletem na quase ausência da palavra “seleção” em 

textos de Antropologia e Arqueologia que tratam de Evolução Cultural, bem como no uso 

do termo “adaptação” nestes mesmos trabalhos.  

Seleção torna-se um termo pouco utilizado em Antropologia (e, por tabela, em 

Arqueologia) porque coloca a causalidade de maneira externa ao objeto de estudo. Se a 

variabilidade é selecionada, algumas características do objeto de estudo vão ser  
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reproduzidas com mais freqüência do que outras, e nada sugere que o objeto de estudo 

seja responsável por qualquer tipo de interferência no tocante ao que vai ser reproduzido 

e ao que não vai ser. Quando este conceito é aplicado a uma população humana, fica 

claro que as características desta população, inclusive as culturais, serão sujeitas a seleção 

e, independentemente da vontade dos indivíduos então participantes daquela comunidade, 

alguns atributos serão perpetuados de maneira mais ou menos modificada, enquanto 

outros serão totalmente eliminados, e ainda outros novos aparecerão. A causalidade da 

mudança cultural é, portanto, externa à cultura. 

 Adaptação, por outro lado, é uma palavra que pode ser usada em um sentido mais 

lato. Alland (1975:59) coloca que existe uma confusão no uso do termo por parte de 

profissionais das Ciências Humanas: a adaptação fisiológica é uma resposta do 

organismo ou sistema à variação de um parâmetro, atuando no sentido de manter um 

equilíbrio. Adaptação evolutiva, por sua vez, é uma mudança transgeneracional na 

direção de um aumento da maximização em ambientes específicos. Se a Antropologia, 

por sua natureza essencialmente sincrônica, pode se valer do termo adaptação no sentido 

fisiológico, dizendo por exemplo que tal sociedade “se adaptou” a uma situação de 

contato, o mesma declaração torna-se sem sentido em termos arqueológicos. A única 

analogia possível é com a adaptação evolutiva. Se estamos falando de mudanças 

transgeneracionais, não há meios de dizer que uma sociedade “se adapta” sabendo o que 

vai acontecer dali a duas décadas, quanto mais dali a dois séculos ou dois milênios. Neste 

caso, estamos obviamente falando de uma população que foi adaptada por meio de 

seleção. Esta é outra distinção básica entre a Evolução Científica e a Evolução Cultural: 

enquanto a primeira pressupõe ausência de intencionalidade, para a segunda a 

intencionalidade ou livre-arbítrio é uma vaca sagrada, talvez o último bastião a separar 

nossa espécie do restante, uma vez que os argumentos tecnológicos e genéticos já ruíram. 

Em suma, espera-se que o exposto acima tenha sido suficientemente claro para 

demonstrar que há distinções básicas e profundas entre a Evolução Científica e a 

Evolução Cultural, apesar de ser comum encontrar textos que vinculam as correntes 

antropológicas evolucionistas a Darwin e à Teoria da Evolução.  
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4.4.4 – Evolução e Arqueologia. 

 
Análises aprofundadas das diferentes aplicações do conceito de evolução na 

Arqueologia e na Antropologia podem ser encontradas em Dunnell (1980) e em O’Brien 

(1996), e portanto aqui serão discutidas apenas algumas questões consideradas mais 

relevantes.  

Em primeiro lugar, a maior parcela da teoria de cunho evolucionista aplicada à 

arqueologia até a década de 1980, incluindo a “new archaeology” é advinda da Evolução 

Cultural, e não da Biologia. Por exemplo, Binford (1962), em seu clássico artigo 

inaugural “Archaeology as anthropology”, cita explicitamente White como mentor, mas 

nenhum texto da área de Biologia. Modifica um pouco a definição de cultura de White, 

no original “an extrasomatic mechanism employed by a particular animal species in 

order to make its life secure and continuous” (White, 1959:8) e coloca-a como 

“extrasomatic means of adaptation”`( Binford 1962). Ora, se a cultura representa um 

meio utilizado para adaptação,  já temos indicação do tipo de adaptação de que se está 

falando.  

Em segundo lugar, o objetivo das explanações processualistas era, via de regra, o 

entendimento das articulações existentes entre componentes de um sistema: 

“Processual change in one variable can then be shown to relate in a predictable 

and quantifiable way to changes in other variables, the latter changing in turn relative to 

changes in the structure of the system as a whole.” (Binford 1962:217). 

Esta é, definitivamente, uma visão sistêmica, sincrônica da realidade, que se 

coaduna com o teor programático antropológico da “new archaeology”  e com o próprio 

título do artigo. É, acima de tudo, uma explanação funcional e não evolutiva. A diferença 

básica entre os dois tipos de explanação deve ficar clara: a explanação funcional se 

preocupa com questões do tipo “como?”, ao passo que as explanações evolutivas se 

preocupam com questões do tipo “porquê?” (Pianka 1978:15). A pergunta “por que os 

leões predam os antílopes, e por que estes não desaparecem?” pode ser respondida de 

modo funcional, evocando os hábitos alimentares, as taxas de reprodução e o lugar de 

cada um na cadeia trófica, ou pode ser respondida de modo evolutivo, dizendo que ao 

longo dos milênios répteis deram origem a mamíferos da Ordem dos felinos, que 

necessitam de carne como fonte primária de proteína, e que as populações de antílopes 
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foram selecionadas para fugir dos leões. Ambas respostas são adequadas, a primeira 

satisfazendo o ecólogo e a segunda satisfazendo o evolucionista, mas em se tratando de 

Arqueologia a coisa muda um pouco de figura. Por ser uma ciência eminentemente 

histórica e diacrônica, que lida com grandes intervalos de tempo e com populações 

desaparecidas, torna-se óbvio que a busca de explanações funcionais em detrimento de 

explanações evolutivas, além de infrutífero, é um desperdício do potencial da disciplina.  

O terceiro ponto diz respeito à questão do livre-arbítrio, ou do papel das vontades, 

tomadas de decisão e planejamento dos seres humanos na mudança cultural. Antes de 

adentrar neste assunto, cabe colocar que atualmente não há apenas uma única corrente 

evolucionista em Arqueologia (por exemplo, vide Darwinian Archaeologies editado por 

H. Maschner). A Arqueologia Evolutiva de que tratamos surge apenas no início da 

década de 1980, desenvolvida inicialmente por Dunnell (1978b, 1980) e Rindos (1980) e 

posteriormente por vários seguidores (p. ex., Lanata & Neff 1999; Leonard & Jones 

1987; O’Brien [ed.] 1996; Teltser [ed.] 1995). A esta corrente teórica dá-se o nome de 

“selecionista”, por se aproximar mais da formulação clássica utilizada na Biologia: os 

mecanismos que promovem a variação são distintos dos mecanismos de seleção, e são 

estes que em última análise são responsáveis pela forma, continuidade ou extinção de 

uma determinada cultura ao longo do tempo. A variação pode ser infinita e se dar de 

várias maneiras: invenção, difusão, ação de líderes carismáticos, ensinamentos de seres 

iluminados, ou seja lá como for. Outras correntes teóricas, incluindo algumas 

evolucionistas, tendem a atacar a abordagem selecionista dizendo que, se a seleção 

natural é responsável pela forma que as sociedades tomam, não importando a “vontade” 

ou a capacidade de tomada de decisões dos indivíduos, o livre-arbítrio é negado ao 

homem. Conforme bem colocado por Dunnell (1980:62), esta é uma discussão inócua:  

“Another issue (…) is the matter of “determinism” and “free will”. If motivation 

is clearly separated from ultimate causation, and the role of variation in providing the 

necessary material on which natural selection operates is kept in mind, these concerns 

vanish. Individual organisms may display all manner of behaviors and morphological 

traits. Selection determines which will be transmitted, not which will occur”.  
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4.5 – Teoria Formativa: Entendendo o Registro Arqueológico 

 

Archaeologists have no hope of making a substantive contribution to 
contemporary social theory or theories of human behavioural evolution 
unless they are willing to explore the unique possibilities of their 
uniquely structured data base.  
N. Stern – 1993 – The structure of the Lower Pleistocene 
archaeological record 

 
O entendimento do registro arqueológico é condição sine qua non para o exercício 

da Arqueologia. Da mesma maneira que a ausência de uma teoria explanatória resulta em 

um exercício empobrecido da disciplina, não há efetivamente Arqueologia sem um 

entendimento do que ocorre em termos de depósito, comportamento físico e preservação 

dos materiais após seu abandono, após o fechamento do ciclo em que eles participaram 

do “mundo dos vivos” ou do “contexto sistêmico”, usando o termo cunhado por Schiffer 

(1972). Desse contexto os artefatos trarão uma série de informações mas, conforme 

exposto na Prancha 2, algo será perdido e algo será acrescentado. Aqui, a especificidade 

da Arqueologia se faz mais presente do que nunca, posto que a disciplina lida com 

materiais sujeitos a processos de ordem antrópica e natural de uma maneira diferente  das 

outras disciplinas afins. Entender o que foi perdido, o que não se perdeu (nem tudo o que 

parece perdido está realmente perdido) e o que não pode ser recuperado (evitando a 

formulação de perguntas ou linhas de pesquisa inadequadas à natureza do objeto de 

estudo) faz parte da Teoria Formativa. Nosso objeto de estudo consiste em vestígios 

materiais, discretos ou não, modificados de alguma forma pela ação humana, geralmente 

imersos ou fazendo parte de uma matriz sedimentar. Uma certa confusão entre meios e 

fins resulta às vezes em pronunciamentos alegando que “o homem” ou “a cultura” são os 

objetos de estudo da Arqueologia. A citação de Binford no início deste capítulo é um dos 

mais eloqüentes discursos a respeito da natureza da Arqueologia, e de qual é seu objeto 

de estudo. Isto posto, serão feitas algumas considerações a respeito do que é a Teoria 

Formativa, deixando explícitos os pressupostos que norteiam parte deste trabalho. 
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4.5.1 – Arqueologia e Ciências da Terra 

  

Uma Teoria Formativa é necessariamente atrelada às Ciências da Terra. Para 

entendermos as relações entre a Arqueologia e as disciplinas que contribuem de maneira 

mais significativa para o entendimento dos processos atuantes sobre nosso objeto de 

estudo, seria interessante começar do início, a partir do aparecimento de uma disciplina 

denominada Pré-História, na Europa do século XIX. 

Para chegarmos à Arqueologia é necessário entender antes o processo de 

acumulação de conhecimentos geológicos que prepararam o terreno e permitiram o 

aparecimento de qualquer coisa que se assemelhasse à nossa disciplina. Primeiramente, 

poderíamos citar Nicolaus Steno (1968 [1669]), que em meados do século XVII enunciou 

o “princípio da superposição de camadas”, segundo o qual dada uma sucessão de 

camadas geológicas, a que está em baixo é sempre mais antiga do que a que está em 

cima. Além desse conhecido princípio, Steno também observou que conchas fossilizadas 

encontradas nas rochas eram remanescentes de animais semelhantes aos que ainda 

existiam. Apesar deste e outros trabalhos versarem sobre características gerais da Terra, o 

estudo mais detalhado dos estratos, o próprio desenvolvimento da estratigrafia, só seria 

efetivado por razões comerciais: em plena Revolução Industrial, percebeu-se que as 

camadas de carvão poderiam ter sua profundidade e espessura estimadas pelo estudo da 

estratigrafia. Após um período de grande pragmatismo, iniciaram-se as especulações a 

respeito das relações entre estratos e a história da Terra. Georges Cuvier, Alexandre 

Brongniart e William Smith são exemplos de naturalistas que observaram, na primeira 

metade do século XIX, a existência de fósseis distintos em camadas distintas, a 

correlação entre fósseis e camadas, e a possibilidade de se ordenar eventos 

cronologicamente, por meio da superposição das camadas (Grayson 1983). 

Até 1859, a maior parte dos filósofos e naturalistas ocidentais considerava o 

advento da humanidade como um fenômeno recente, baseados principalmente em 

preceitos religiosos. O nascimento do que hoje conhecemos por Arqueologia se deve a 

uma conjunção de fatores: naturalistas por um lado, preocupados com aspectos 
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geológicos e paleontológicos, encontravam artefatos imersos em camadas antigas mas 

não lhes davam muito valor. Antiquários à cata de artefatos, por outro lado, não os 

procuravam em depósitos antigos porque já supunham não haver artefatos em tais 

depósitos, e mesmo que porventura achassem, não tinham nenhuma preocupação com a 

estratigrafia ou o contexto geológico dos locais de achado. Quando finalmente ocorria 

alguma descoberta mostrando associação entre fauna extinta e artefatos, o paradigma 

dominante na Geologia, denominado “catastrofismo”, impedia que as descobertas fossem 

levadas à sério. O catastrofismo era uma corrente teórica que defendia a existência de 

vários eventos catastróficos (dos quais o dilúvio bíblico seria um exemplo), explicando a 

superposição das rochas na face da terra. Por esta lógica, não poderia haver fósseis 

humanos de idades muito recuadas. A contrapartida do catastrofismo era o princípio do 

uniformitarismo, segundo o qual os processos existentes atualmente na Terra seriam a 

chave para o entendimento do passado. Charles Lyell era um dos principais defensores do 

princípio do uniformitarismo. Suas idéias foram publicadas no livro Principles of 

Geology, publicado entre 1830 e 1833 (Lyell 1990) . Foi somente em 1840 que as duas 

tradições (antiquarismo e naturalismo)  se combinaram no trabalho de um único 

indivíduo: Jacques Boucher de Perthes, um oficial de aduana cujo passatempo eram 

escavações de cunho arqueológico. Boucher de Perthes encontrou artefatos de pedra 

lascada em níveis de cascalho supostamente muito antigos, ou “antediluvianos”, 

sugerindo portanto uma grande antigüidade para a espécie humana. O trabalho de 

Boucher de Perthes foi porém desacreditado por quase duas décadas, até ser confirmado 

por vários geólogos, incluindo o renomado Charles Lyell, cognominado o “pai” da 

Geologia moderna. Isto só foi possível após o advento desta verdadeira revolução no 

pensamento geológico, ou a suplantação do catastrofismo pelo uniformitarismo (Daniel 

1975). 

É importante notar que, apesar de aparecer em vários livros como tendo 

constituído uma condição básica para o desenvolvimento da idéia de antigüidade do 

homem, na verdade o uniformitarismo não implicava em nada desta natureza; o próprio 

Lyell demorou 30 anos para aceitar a idéia de que homens e animais extintos haviam 

coexistido em alguma época da história da Terra, tendo publicado a primeira edição de  

Geological Evidences of the Antiquity of Man somente em 1863 (Lyell 1973 [1873]). É 

 79



interessante também notar que, apesar de ter sido introduzido como um princípio 

geológico, é bem provável que o uniformitarismo tenha sido a semente de uma 

abordagem bastante utilizada posteriormente em Arqueologia: a analogia etnográfica, que 

será abordada mais à frente. 

Desenvolvimentos anteriores da disciplina já dependiam fortemente de princípios 

geológicos. Por exemplo, o “princípio de associação” de Worsaae, proposto em 1843, 

dizia que artefatos encontrados em uma tumba muito provavelmente teriam pertencido ao 

morto e, portanto, seriam contemporâneos. Em suma, artefatos encontrados em uma 

mesma camada teriam a mesma idade, o mesmo princípio já exposto por Cuvier em 1808. 

É certo que algumas inferências sobre o material arqueológico foram feitas de 

maneira independente da Geologia; um exemplo seria o sistema de três idades (Idade da 

Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro). A ordenação cronológica destas três idades foi 

feita com base no estado de conservação dos túmulos e do tipo de artefatos encontrados 

no século XVIII. Posteriormente, no século XIX, o dinamarquês Christian Thomsen 

utilizou o sistema de três idades para organizar uma coleção de antigüidades 

dinamarquesas (Gräslund 1981). Seu sucessor, Jens Worsaae, pode ser considerado o 

primeiro arqueólogo profissional, e ao contrário de Thomsen era voltado para trabalhos 

de campo. Por meio de escavações estratigráficas, Worsaae foi capaz de confirmar a 

seqüência de idades dos artefatos. Outro mérito de Worsaae está relacionado ao 

desenvolvimento de estudos interdisciplinares. Já em 1848 uma comissão encabeçada por 

Worsaae e composta de um biólogo e um geólogo estudaram sítios conchíferos na costa 

da Dinamarca. O estudo rendeu a publicação de seis volumes, mostrando que os montes 

de conchas eram de origem humana, e identificando o paleoambiente reinante nas 

imediações, os tipos de animais domesticados e a época do ano em que os sítios tinham 

sido ocupados. Desse modo, pode-se dizer que a arqueologia pré-histórica já estava bem 

definida como disciplina em algumas regiões da Europa, como a Escandinávia, Escócia e 

Suíça, antes de 1859. A base da disciplina era a construção de cronologias relativas, 

baseadas em seriação e estratigrafia, onde todos os materiais arqueológicos poderiam ser 

encaixados de maneira satisfatória. Após 1860, o desenvolvimento da arqueologia pré-

histórica deu-se principalmente na França, onde Edouard Lartet e Gabriel de Mortillet, 

ambos com formação em paleontologia e geologia, realizaram escavações em várias 
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cavernas. A determinação cronológica passou a ser mais dependente ainda do 

posicionamento estratigráfico dos achados, uma vez que o material encontrado era 

composto principalmente de material lítico lascado e ossos trabalhados, não facilmente 

sujeitos a uma classificação estilística, ou seriação (Trigger 1989).  

Neste ponto, é suficiente deixar claro que nossa disciplina nasceu como um 

problema geológico. Um problema de associação de vestígios, um problema de 

estratigrafia e de cronologia. Ao mesmo tempo, a inserção da arqueologia pré-histórica na 

problemática geológica teria algumas conseqüências bastante fortes, principalmente na 

França: resíduos de lascamento e artefatos não considerados “diagnósticos” eram 

descartados, uma vez que seu único valor estava na possibilidade de servirem como 

elementos para estabelecer a antigüidade do homem. Mortillet e outros geólogos e 

paleontólogos foram capturados pelo entusiasmo evolucionista da época, um 

evolucionismo unilinear que pouco tinha a ver com as idéias de Darwin. Uma das 

características desse evolucionismo cultural (que não deve ser confundido com o 

evolucionismo científico; vide discussão acima) era a idéia de que o desenvolvimento 

cultural da humanidade poderia ser representado em uma única seqüência e lido no perfil 

estratigráfico de uma caverna, assim como uma seqüência geológica poderia ser lida em 

rochas estratificadas (Trigger 1989:99). É importante notar que esta visão se distanciava 

da tradição escandinava, que era igualmente baseada em uma abordagem geológica, mas 

com objetivos mais amplos.    

 

4.5.2 - Arqueologia e Geociências: O Início do Distanciamento 

 

O final do século XIX e o início do século XX presenciaram ainda uma revolução 

em termos de método, iniciada por figuras como o General Pitt-Rivers (Daniel 1964:73), 

Escavações extremamente cuidadosas, sem a predileção por artefatos “bonitos” ou “obras 

de arte”, onde a estratigrafia e proveniência individual dos artefatos era a regra, foram 

realizadas por Pitt-Rivers. Outro arqueólogo com bastante peso no desenvolvimento de 

métodos foi Flinders Petrie, que realizou escavações no Oriente Médio. Além do uso 

extensivo de registros meticulosos e estratigrafia, Petrie foi o pioneiro do uso da 

estatística na análise de dados, em 1886 (Bahn 1996:149). Raphael Pumpelly, então 
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presidente da “Geological Society of America”, teria demonstrado o potencial de uma 

abordagem interdisciplinar ao escavar montículos (kurgans) no Turkestão, em 1906, 

coletando não só artefatos como ossos de animais e material paleobotânico, anotando a 

proveniência estratigráfica dos mesmos (Gifford & Rapp 1985:10). Infelizmente, estes 

pesquisadores pioneiros não formaram escola e seus métodos foram por muito tempo 

esquecidos. A implementação efetiva de tais métodos só foi realizada após a Primeira 

Guerra Mundial, com os trabalhos de Mortimer Wheeler na Europa (Daniel 1964), e nos 

Estados Unidos com o trabalho de Alfred V. Kidder (Lyman et al. 1997). Os motivos do 

distanciamento entre Arqueologia e Geologia que ocorreu após a virada do século 

perecem se dever a dois fatores: uma maior influência da geografia humana e da 

etnologia na pesquisa arqueológica (Daniel 1975:243) e, nos Estados Unidos, uma 

delimitação mais rígida das disciplinas (Antropologia e Arqueologia versus Geologia), 

fazendo com que os estudantes de universidades conceituadas como Harvard e 

Pennsylvania não tivessem mais a formação abrangente de seus predecessores (Gifford & 

Rapp 1985:11). 

O nascimento do paradigma histórico-cultural, cujo objetivo maior era a 

organização de elementos arqueológicos em entidades maiores denominadas “culturas” 

ou “tradições” e suas respectivas cronologias, também dependeu fortemente da 

estratigrafia como ferramenta de datação relativa. A principal mudança porém ocorreu no 

abandono do evolucionismo cultural e sua busca por estágios universais de 

desenvolvimento, para uma maior preocupação com detalhes mais específicos e uma 

aproximação com a história. O paradigma histórico-cultural era bastante coeso, e os 

profissionais da época tinham um grande consenso no que se referia aos métodos e 

objetivos da disciplina (Sackett 1981). Apesar de objetivos bastante limitados, a 

abordagem histórico-cultural era por outro lado extremamente eficiente no que fazia. O 

sucesso da seriação por freqüência, desenvolvida por Kroeber (1916) e utilizada 

extensivamente por Kidder, Ford e seus alunos, viria a fechar mais o círculo de interesses 

desta abordagem. A construção de uma seqüência “seriável” por sua vez dependia da 

estratigrafia. O princípio da superposição de camadas entrava em uso novamente. 

Por fim, os anos 60 viram uma reorientação de objetivos que culminou na 

chamada “New Archaeology” (p. ex., Binford 1962, 1968). Uma preocupação em tornar 
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a arqueologia mais “científica” e ao mesmo tempo mais “antropológica”, juntamente com 

a adoção do neo-evolucionismo cultural de Leslie White, foram as principais 

características do movimento. Este período que se estende do final dos anos 50 até hoje 

merece uma discussão mais aprofundada no tocante às relações entre a Arqueologia e as 

Ciências da Terra. 

 

4.5.3 – As Duas Faces da “New Archaeology”  

 

O que conhecemos por “new archaeology” é um conjunto de abordagens que tem 

se ramificado bastante desde a introdução do termo nos anos 60. Um dilema mal 

resolvido, decorrente da tentativa de ser científico e antropológico ao mesmo tempo, 

resultou em uma bifurcação cujos ramos foram denominados “reconstrucionismo 

cultural” ou “arqueologia antropológica” por um lado, e “processualismo” por outro 

(Dunnell 1978a, 1979). As raízes do “reconstrucionismo cultural” na verdade podem ser 

traçadas desde o final do século XIX, passando pelo “método comparativo”, mas esta 

abordagem ganhou mais força com a “new archaeology”. Basicamente, o 

reconstrucionismo tomou a Antropologia Cultural como modelo (p.ex., Chang 1967). 

Contrastado com um modelo de sociedade em plena operação, o registro arqueológico só 

pode ser considerado como algo pobre e incompleto. Os proponentes desta abordagem se 

voltaram então a tentativas de “forrar os ossos de carne”, fazer reviver culturas passadas, 

estabelecer cenas do cotidiano de sociedades pré-históricas; em suma, tentaram entender 

o registro arqueológico nos moldes completamente sincrônicos, sem profundidade 

temporal, que caracterizam a Antropologia. Neste contexto, havia pouco ou nenhum 

espaço para qualquer teoria de cunho arqueológico, uma vez que toda a teoria 

explanatória era advinda da Antropologia. O produto final do reconstrucionismo seria o 

ponto de onde o etnólogo começa a trabalhar. Aqui entramos no paralelo já mencionado 

com o uniformitarismo geológico; a analogia etnográfica era uma das ferramentas mais 

utilizadas na tentativa de se reconstruir comportamentos, maneiras de pensar e atividades 

cotidianas (ótima crítica a esta tendência pode ser encontrada em Stern 1993). O 

uniformitarismo porém implica na ausência de mudança, ou em ciclos perpétuos. Apesar 

de elemento chave no estabelecimento inicial da geologia como ciência moderna, sabe-se 
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hoje que o uniformitarismo tem uma aplicação bastante restrita quando se trata de 

entender a história da Terra. Muitos dos processos existentes no passado não têm 

correlatos atuais. Outros processos, como a tectônica de placas, não são verificáveis em 

uma escala temporal humana, ou em uma abordagem sincrônica, sendo necessária uma 

perspectiva histórica para compreendê-los. A confusão principal, porém, reside na não 

identificação de dois tipos bastante distintos de uniformitarismo: o uniformitarismo de 

processos (ou processual) e o uniformitarismo substantivo (Dunnell 1986a). Uma coisa é 

dizer que processos em grande escala ocorreram no passado e continuam a ser atuantes 

hoje em dia; tal é o caso do uniformitarismo geológico, da lei da gravidade ou da Teoria 

da Evolução. Outra coisa bem diferente é dizer que um determinado artefato, que tem 

uma aparência X, foi usado em uma atividade Y porque existe um correlato atual (ou 

etnográfico) que é bastante parecido. Este último tipo de atualismo, um atualismo 

substantivo, que parte do princípio que existe uma imutabilidade na relação 

forma/comportamento/função, não pode servir de base a uma disciplina cujo principal 

objetivo é justamente entender a mudança.  

A outra ramificação da New Archaeology, que poderíamos então chamar de 

processualismo, tinha uma visão do registro arqueológico talvez mais próxima à 

realidade, além de um enfoque diacrônico e evolutivo, potencialmente permitindo o 

entendimento de processos de mudança longo do tempo, com a busca de regularidades e 

menor ênfase para as particularidades. A abordagem processualista por sua vez também 

caiu em algumas armadilhas: a utilização de uma visão sincrônica do tempo, que é 

incompatível com a abordagem evolutiva, foi emprestada da história cultural. A 

adaptação foi tratada de um ponto de vista ecológico, e portanto sincrônico. Outro 

problema, desta vez originário do reconstrucionismo cultural, era a crença de que o 

objeto de estudo da Arqueologia era o comportamento humano, e não os fenômenos 

encontrados no registro arqueológico. Esta postura forçou os arqueólogos a manipular 

inferências ao invés de fenômenos, culminando em um beco sem saída bastante 

explorado posteriormente pelo pós-processualismo. 
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4.5.4 - O Nascimento da Geoarqueologia 

 

As digressões anteriores tiveram por objetivo fornecer um pano de fundo para 

discutir o aparecimento da Geoarqueologia. O desenvolvimento desta abordagem deu-se 

por vários motivos: um deles está relacionado ao desenvolvimento natural da disciplina, 

que contava com um número respeitável de praticantes. No caso da Arqueologia norte-

americana, um grande aumento no número de praticantes espalhados por um maior 

número de universidades parece ter promovido o aporte de profissionais de outras áreas, 

com outras visões de mundo e dominando técnicas muitas vezes desconhecidas dos 

arqueólogos. Este parece ter sido o caso das Ciências da Terra. Porém, o fator acadêmico-

demográfico é necessário, mas não suficiente. A colaboração extremamente proveitosa 

entre arqueólogos, geólogos e geógrafos já se fazia sentir desde meados do século XIX. 

Como foi visto, esta relação arrefeceu em maior ou menor grau na virada do século, uma 

possível exceção sendo a Inglaterra (Gifford & Rapp 1985:14-15). Mais recentemente, 

temos em Karl Butzer (p. ex. 1972, 1982) um exemplo de profissional das Ciências da 

Terra cuja atuação intensa em Arqueologia resultou em trabalhos extraordinários desde o 

início dos anos 60. Mesmo assim, a visão da necessidade de integração plena entre 

Geociências e Arqueologia demorava a decolar, conforme o próprio Butzer (1982:5) 

chegou a colocar, ao diferenciar a Geologia Arqueológica – geologia realizada com um 

viés ou aplicação arqueológica – da Geoarqueologia – arqueologia realizada com a ajuda 

das Ciências da Terra. Mesmo na Inglaterra, a relação entre Arqueologia e Geologia era 

mais do tipo “Geologia arqueológica”18 do que do tipo “Geoarqueologia”. Seria 

necessário um elemento catalisador. A meu ver, um dos maiores motores do 

desenvolvimento e aceitação da Geoarqueologia foi, paradoxalmente, a abordagem 

reconstrucionista. A ansiedade sofrida por arqueólogos reconstrucionistas ao compararem 

o “empobrecido” registro arqueológico com sociedades tribais atuais tinha que ser 

compensada por um corpo de conhecimentos que permitisse a tradução de pedaços de 

pedra e ossos em comportamento humano, quanto mais detalhado melhor. O fato de o 

                                                           
18 O livro publicado por Rapp & Gifford em 1985 tem como título “Archaeological Geology” e não 
“Geoarchaeology”. 
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registro ser incompleto não era novidade. Mas talvez um estudo minucioso desse registro 

pudesse permitir o entendimento de regras de parentesco e repartição de trabalho, 

passando por idiossincrasias e ideologia. Dois artigos de Michael Schiffer parecem ter 

canalizado esforços neste sentido: “Archaeological context and systemic context” 

(Schiffer 1972) e “Toward the identification of formation processes” (Schiffer 1983). 

Apesar de demonstradamente não possuir muita familiaridade com as geociências, 

Schiffer estava falando a língua de seus colegas, e talvez por isso tenha tido mais sucesso 

do que o alcançado por Butzer. Segundo Schiffer, era necessário entender as 

transformações por que passava o registro arqueológico antes de se reconstruir o 

comportamento humano extinto. Uma nova porta se abria, uma nova esperança nascia, 

desde que o registro arqueológico fosse devidamente entendido. A dura realidade é que, 

independente de construções mentais como “sítio”, “acampamento”, “cemitério” ou o que 

fosse, o registro arqueológico é um conjunto de artefatos imersos em uma matriz mineral. 

Deste ponto em diante, ficou claro que não se podia mais ignorar o fato de que o registro 

arqueológico era o objeto de estudo, a partir do qual inferências comportamentais 

poderiam, talvez, ser realizadas. Desde então, a bibliografia sobre o tópico cresceu 

exponencialmente, e permeou várias abordagens teóricas (p. ex., Gladfelter 1977; Hassan 

1978, 1979; Leach 1992; Rapp 1975; Renfrew 1976; Stein 1987; Stern 1993; Thorson 

1990). Revistas especializadas foram publicadas, e nosso conhecimento a respeito de 

processos de formação de sítios arqueológicos alcançou um patamar respeitável. Ao 

mesmo tempo, as expectativas reconstrucionistas foram amplamente frustradas.  

Talvez caiba, ainda dentro deste item, analisar algumas curiosas tentativas feitas 

por arqueólogos de fundar uma “estratigrafia arqueológica” um tanto dissociada da 

prática geológica. Tais propostas parecem ser conseqüência de um antropocentrismo 

renitente, onde prevalece a noção de que tudo o que se relaciona à nossa espécie é único, 

e portanto não passível de estudo sem que haja uma “adequação”, nem que seja na forma 

de jargão. Uma dessas tentativas foi liderada por Edward Harris, arqueólogo inglês que 

acredita haverem processos estratigráficos únicos, relacionados à ação humana, vários 

deles sem nenhum paralelo com os processos estudados pela estratigrafia geológica 

(Harris 1979:36-42; Brown & Harris 1993). Os exemplos dados pelo autor são, porém, 

testemunho de sua pouca familiaridade com a Geologia, como quando ele coloca a 
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existência de “estratos em pé” (“upstanding strata” no original) como sendo “a unique 

type of man-made stratification and (…) not directly comparable to any geological strata” 

(op.cit.: 37), ou ainda quando diz que “feições que cortam outras camadas” ou “feições 

negativas” como poços de armazenagem também não são relacionáveis às Geociências 

(op. cit.:36). Ambos casos são encontráveis na literatura geológica e geográfica, o 

primeiro exemplificado na forma de diques, “necks” e outras intrusões vulcânicas, o 

segundo caso sendo abundantemente exemplificado em  livros de geomorfologia fluvial. 

Em sua análise crítica da estratigrafia geológica, Harris se utiliza quase todo o tempo dos 

“Princípios de Geologia” de Charles Lyell, publicado em 1830, não apresentando 

referências bibliográficas mais recentes.  

Outro exemplo é a proposta de classificação “arqueoestratigráfica” de Gasche & 

Tunca (1983), onde os autores propõem uma série de unidades litológicas voltadas para a 

arqueologia, incluindo uma improvável “unidade etnoestratigráfica”. Estas questões são 

discutidas em Amenomori (1999) e não serão aprofundadas aqui.  

 

4.5.5 – Dois Paradigmas 

 

A discussão a respeito dos paradigmas que norteiam a Teoria Formativa é tão 

importante quanto as discussões relacionadas à Teoria Explanatória. Embora nem de 

longe sujeitos à mesma intensidade de debate que grassa em outras dimensões da 

Arqueologia, tais paradigmas possuem uma forte influência na maneira como a disciplina 

é conduzida. Parece claro que todo arqueólogo trabalha em campo com alguma visão ou 

pressuposto a respeito das características básicas do registro arqueológico, seja de modo 

explícito ou não.  

Os dois paradigmas a que se refere o título deste item serão aqui nomeados de 

“paradigma geológico-geomorfológico” e “paradigma biomecânico”. A diferenciação 

entre estes dois paradigmas foi levemente aventada anteriormente, quando se defendeu a 

necessidade de encararmos o registro arqueológico como composto por “entidades 

absolutamente flexíveis, até mesmo fluidas, onde as peças se comportam de maneira um 

tanto menos rígida e ideal do que se espera” (Araujo 1995b:23). Idéias semelhantes já 

haviam sido amadurecidas por Donald Johnson, geógrafo que já publicou vários artigos 
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tratando da interface Arqueologia / Ciências da Terra. Em seus artigos, Johnson (1990, 

1993; Johnson et al. 1990; Johnson & Watson-Stegner 1990) postula a necessidade de se 

retomar a tradição dos conceitos biomecânicos de formação do solo, inaugurada no 

século XIX por ninguém menos que Darwin (1904). Conceitos biomecânicos são aqueles 

que levam em conta a ação de seres vivos na formação do solo e do relevo, indo além do 

papel secundário a eles atribuído dentre os fatores tradicionalmente invocados na 

Pedologia e na Geomorfologia. O autor coloca que, após um período inaugural onde 

várias observações sobre a ação de animais e plantas na formação dos solos foram feitas e 

publicadas (p. ex., Darwin em 1837 e 1844 sobre as minhocas, Holmes em 1893 sobre 

queda de árvores, Branner em 1896 e Von Ihering em 1882 sobre as formigas etc), houve 

um hiato e um abandono deste paradigma em favor da escola Russa de Pedologia, que 

teve forte influência na Soil Survey Division dos EUA no final dos anos 20 (Johnson 

1993:47-48). Esta escola via o clima como o grande fator responsável pela formação e 

evolução dos solos, colocando outros fatores como coadjuvantes. A ação de organismos 

vivos era colocada como marginal, alguma ênfase sendo dada à influência da vegetação 

por meio da ação de raízes. Animais escavadores, por exemplo, nem eram reconhecidos 

como agentes dignos de nota. Esta visão, que foi desenvolvida em regiões de clima 

temperado do hemisfério norte, acabou sendo adotada em quase todo o mundo ocidental.  

A aplicação de uma visão geológico-geomorfológica tradicional sobre o registro 

arqueológico é predominante até o momento, por fatores históricos facilmente 

compreensíveis. A contribuição de arqueólogos com formação em Ciências da Terra (e 

não a simples ajuda de geólogos e geomorfólogos na solução de problemas 

arqueológicos) ainda é pequena. Mesmo os arqueólogos que possuem uma formação 

calcada nas Ciências da Terra tendem a seguir a visão tradicional, que é obviamente 

predominante em Geologia e Geomorfologia. É portanto natural que a tônica seja dada 

aos processos tradicionalmente invocados nestas disciplinas. Outra observação que, 

apesar de parecer um tanto óbvia muitas vezes passa despercebida em termos teóricos, é 

o fato de que em quase todas as situações enfrentadas pelo arqueólogo em campo, ele 

estará lidando não com “sedimentos” de um modo genérico, mas com solos. Ainda mais 

especificamente, os arqueólogos lidam com uma porção do solo amplamente dominada 

por processos de origem biomecânica, o chamado biomanto (Johnson 1990). Ainda 
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assim, o discurso geoarqueológico chega quase a ignorar este ponto, ao tratar o registro 

arqueológico como um problema predominantemente geológico-estratigráfico (vide os 

mais recentes livros-texto sobre o assunto, como Rapp & Hill 1998 e Waters 1996; uma 

exceção está em Holliday et al. 1993). Talvez a origem desta distorção seja a notória 

aversão dos geólogos à Pedologia (aversão que até há pouco se estendia à Geologia do 

Quaternário), ou ao relativamente pequeno número de pedólogos em comparação às 

outras especialidades.  

Não se está postulando que a abordagem geológico-geomorfológica do registro 

arqueológico seja equivocada, mas sim que sua utilidade depende da escala e do 

problema. Por exemplo, o estudo regional de padrões de preservação de sítios 

relacionados a episódios erosivos e deposicionais dentro de uma bacia hidrográfica, um 

assunto abordado em vários artigos apresentados na literatura geoarqueológica (p. ex.: 

Cheetham 1976; Davidson 1985; Heinrich 1991; Moseley 1983;  Waters & Kuehn 1996; 

Wheelersburg 1994), pode se basear sem maiores problemas em uma abordagem 

geológico-geomorfológica tradicional, dado o fato de que se está falando em obliteração 

total de sítios via erosão fluvial, ou em soterramento via deposição. Estes processos são 

muito comuns e atuantes em ambientes diversos, sendo praticamente universais. Ocorre, 

porém, que em muitas situações a abordagem tradicional pode deixar a desejar em termos 

do entendimento de fatores de localização de sítios na paisagem. O exemplo mais 

eloqüente é o fato de que, pelo modelo geológico-geomorfológico clássico, não se deve 

esperar encontrar material arqueológico profundamente soterrado em locais altos, como 

topos de colinas, topos de montanhas e divisores de água em geral. Por se tratarem de 

locais situados em ambientes erosivos, não pode haver acúmulo de material sedimentar19; 

assim sendo, só uma classe de vestígios arqueológicos poderia ocorrer: os superficiais 

(que teriam sido provavelmente parcialmente erodidos). Ocorre, porém, que existem 

sítios arqueológicos soterrados em locais altos, como topos de platôs e divisores de água 

(a até 2 metros de profundidade, conforme pude observar pessoalmente no Mato Grosso- 

vide também sítio Menk & Plens no Item 11). Mesmo em locais topograficamente mais 

baixos, se não houver uma fonte de material sedimentar próxima e se a declividade do 

                                                           
19 Como estamos tratando do Brasil, onde não ocorrem depósitos de origem eólica do tipo “loess”, este 
processo está descartado. 
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terreno for pequena, inibindo processos de rastejamento (creeping) de solo, não há como 

explicar a existência de material soterrado por meio do modelo tradicional. Como 

explicar peças enterradas em um local sem aporte significativo de colúvio, alúvio ou  

material de origem eólica? Um exemplo da reticência encontrada na literatura 

geoarqueológica a respeito desta pergunta pode ser observado em Rapp & Hill (1998), 

um dos livros-texto mais recentes sobre geoarqueologia. Os autores afirmam que o 

soterramento de sítios pode ocorrer a partir de duas condições: 1) aporte de material 

sedimentar por meio de processos fluviais, eólicos ou coluviais, ou 2) ausência de erosão. 

Após explicar cada um dos fatores relacionados à primeira condição, os autores mudam 

de assunto repentinamente e, ao invés de explicar como os artefatos podem se encontrar 

soterrados na ausência de sedimentação, passam a falar da erosão e de como ela pode não 

ocorrer em terrenos cobertos com vegetação etc, etc (op. cit.,: 203). De fato, com base 

apenas no paradigma tradicional, esta questão chega a ser incômoda. A resposta a ela 

parece estar nos processos biomecânicos.  

  No caso de estudos intra-sítio, a ineficiência do paradigma geológico-

geomorfológico tradicional é ainda mais patente por uma simples questão da alteração 

brutal de escala envolvida. Ao se debruçarem sobre o registro arqueológico, arqueólogos, 

geólogos, geógrafos e pedólogos desvendaram algumas características das matrizes 

minerais20 que só puderam ser observadas devido a uma mudança de escala. Os 

problemas atacados pela Arqueologia mostraram que uma visão estática do registro 

arqueológico, baseada na ordenação dos estratos segundo a Geologia, está um tanto 

distante da realidade enfrentada por nossa disciplina. Pressupostos básicos da Geologia, 

tais como a lei da superposição de camadas, não se verificam necessariamente para o 

material particulado que constitui as camadas, incluindo os artefatos (Araujo 1995b; 

Moeyersons 1978; Villa 1982). Materiais contemporâneos podem se deslocar 

verticalmente a diferentes taxas, criando padrões muito distantes dos idealizados “solos 

de ocupação” (Cahen & Moeyersons 1977; Michie 1990). Situações consideradas ideais, 

como cavernas e abrigos rochosos, mostram-se tão ou mais sujeitas ainda a processos de 

transformação espacial do que correlatos a céu aberto. Em suma, nada parece ser bem o 

                                                           
20 O termo “matriz mineral” será usado aqui para designar genericamente o meio físico no qual o material 
arqueológico está contido, seja ele “solo” ou “sedimento”. 
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que se pensava, e isto faz parte da acumulação de conhecimentos e construção de uma 

ciência.  

 

4.5.6 – Considerações Finais 

 

Se ainda há muito o que aprender, sabe-se pelo menos o que é razoável esperar do 

registro arqueológico em termos de informação. O registro arqueológico é uma entidade 

física com características próprias, e por isso algumas abordagens são mais bem 

sucedidas do que outras. Este sucesso depende de duas componentes básicas: uma é 

relacionada à própria natureza do material de estudo, ou seja, às características do 

registro arqueológico, e a outra diz respeito ao tipo de questão proposta. Neste sentido, a 

abordagem histórico cultural, apesar de seus objetivos estreitos, obteve muito mais 

resultados do que a “paleoetnologia” ou reconstrucionismo. Devemos ter em mente que o 

que se sabe atualmente em termos de pré-história mundial é fruto antes de tudo da 

história cultural, quase intocada pelas inovações propostas pela “new archaeology” 

(Dunnell 1982:4). A meu ver, o sucesso da abordagem histórico-cultural se deve ao uso 

de um conceito de sobreposição de camadas que não levava em conta a posição exata, 

milimétrica dos artefatos, mas a contagem de artefatos por estrato, de maneira a construir 

curvas de freqüência. Neste contexto, a movimentação vertical de peças não alteraria em 

muito uma curva senóide de freqüência tipológica. Isto não quer dizer que os arqueólogos 

de orientação tradicional tivessem um melhor entendimento do registro arqueológico. 

Sem querer, e sem entender porquê, eles estavam se valendo de características físicas dos 

sedimentos e obtendo resultados satisfatórios na construção de cronologias. O sucesso da 

história cultural foi uma questão de tentativa e erro. A abordagem reconstrucionista, por 

outro lado, dependia de um detalhe milimétrico para que seus objetivos fossem 

alcançados. Níveis discretos deveriam ser separados, “solos de ocupação” teriam que ser 

mapeados, e o comportamento humano poderia ser então desvendado em seus detalhes. 

Esta porém não é a natureza do registro arqueológico. Cabe a nós explorar o potencial 

desse registro, ao invés de lamentar suas características básicas. 

Neste ponto, deve ficar claro que nem a Geologia e nem a Geografia são a 

panacéia para os problemas da Arqueologia, não por causa de qualquer especificidade 
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relacionada à condição humana, mas simplesmente por uma questão de interesses e de 

escala (Stein 1993). A maneira como a Geologia vê os depósitos sedimentares está de 

acordo com uma escala da ordem de milhares de quilômetros quadrados. A distinção 

entre estratos geológicos se dá com base em mudanças de ambiente de deposição que 

ocorreram ao longo de milhares de anos, traduzidos em espessuras de dezenas de metros. 

Nem mesmo a Geologia do Quaternário trabalha normalmente em uma escala 

diretamente aplicável aos nossos interesses.  

Fica patente então a importância de estudos relacionados às características físico-

químicas do registro arqueológico (vide Amenomori 1999 para uma exposição do 

potencial destas abordagens), o que se chama convencionalmente de Geoarqueologia. A 

posição aqui defendida é a de que a Geoarqueologia não é uma “subdisciplina” ou algo 

parecido (como colocam alguns autores, p. ex. Gladfelter 1981; Stein 1993). Ao contrário 

da Zooarqueologia ou Palinologia, que podem ou não ser aplicadas dependendo das 

características específicas de cada sítio arqueológico, todos os sítios arqueológicos são 

essencialmente um problema geoarqueológico. 
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5 – Objetivos da Pesquisa 

 

O objetivo principal deste trabalho está relacionado à abordagem de dois 

problemas básicos, compostos por várias questões:  

 

A) Como os vestígios arqueológicos se distribuem na paisagem, e quais os 

possíveis significados desta distribuição?  

 

Os trabalhos realizados na área e regiões vizinhas sugerem que ocupações 

humanas organizadas de forma diferenciada tiveram lugar no Alto Taquari. A 

distribuição de vestígios arqueológicos nas diferentes áreas piloto está longe de ser 

homogênea e provavelmente reflete diferenças na exploração do ambiente e na 

organização social. 

Foi argumentado que o Alto Taquari representa uma área marginal em relação ao 

Médio Ribeira (De Blasis 1988, 1996), mas isto tem que ser mais profundamente 

explorado. As indústrias líticas mostraram-se bastante diferentes, mas até que ponto este 

padrão poderia ser extrapolado para a área como um todo? Teria o Alto Taquari abrigado 

uma população isolada do Médio Ribeira?  

Há mais uma questão importante a ser abordada: a ocupação ceramista Itararé do 

Alto Taquari é marginal em relação ao Médio Ribeira?  Qual seria a relação entre as 

“casas subterrâneas” e o ambiente? Seriam estas estruturas ligadas a atividades sazonais 

específicas ou a assentamentos de longo termo? Porque elas são ausentes no Médio 

Ribeira? 

 

B) Como os vestígios arqueológicos se ordenam ao longo do tempo?  

 

Esta questão está interligada com a primeira, uma vez que muitos dos problemas 

colocados acima necessitam ser abordados em um contexto cronológico. Em primeiro 

lugar, como são ordenados cronologicamente os vestígios líticos e cerâmicos na área? 

Existiria mais de um horizonte lítico na área, ou os vestígios líticos fariam parte da 

ocupação Itararé, resultados de atividades específicas executadas por populações 
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ceramistas? Qual seria a relação cronológica entre os sítios Itararé do Alto Taquari e do 

Médio Ribeira? Seriam os sítios Itararé do Alto Taquari relacionados às populações 

Kaingang que migraram para o Estado de São Paulo no final do século XIX, já 

seriamente afetadas por depopulação e em fase adiantada de desintegração social? Ou 

seriam vestígios deixados pelas primeiras levas migratórias movendo-se rumo ao sul 

antes da chegada dos europeus?  

 

Estas são questões básicas em Arqueologia, questões de tempo e espaço que 

devem ser convenientemente abordadas para que se produza uma real acumulação de 

conhecimentos, evitando a proliferação de informações isoladas e desconexas. Este 

objetivo só pode ser alcançado por meio de uma visão regional, onde o espaço é visto 

como um continuum contendo várias classes de vestígios arqueológicos com variadas 

densidades (Dunnell & Dancey 1983).  

 

5.1 – Conceitos Básicos 

 

Sistema de assentamento21: a maneira pela qual uma comunidade se organiza no 

espaço ao longo dos ciclos sazonais. Pode-se dividir os sistemas de assentamento em 

sedentários ou móveis. Apesar de todos os sistemas terem de se reorganizar sazonalmente 

devido a diferenças na energia disponível no ambiente, alguns grupos respondem 

mudando a localização das habitações (móveis), enquanto outros não o farão por este 

meio (sedentários). 

 

Padrão de assentamento: este termo foi definido originalmente por Gordon Willey 

como “the way in which man disposed himself over the landscape in which he lived” 

(Willey 1953:1). Conforme exposto anteriormente (Item 4), a inspiração original era de 

cunho eminentemente antropológico, não tendo sido emprestada da Geografia Humana. 

Posteriormente pode-se encontrar outras definições como “the local context where the 

community is presumed to have resided and to have gone about its daily business” 

                                                           
21 Não são incomuns exemplos do uso dos termos “padrão de assentamento” e “sistema de assentamento” 
de maneira intercambiável, geralmente sem nenhuma definição a acompanhá-los; nesta pesquisa, os dois 
termos têm significados diferentes. 
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(Chang 1968:3); na maior parte das vezes, o termo é somente incorporado ao texto sem 

que se tenha muita idéia do que o autor está querendo dizer. É possível perceber uma 

reificação do conceito, a ponto de se tornar comum na bibliografia expressões como 

“padrão de assentamento dos sítios líticos”, ou construções semelhantes. De qualquer 

modo, o conceito sempre foi associado a sítios arqueológicos, uma vez que o viés era 

voltado para habitações e construções monumentais. A visão do sítio arqueológico como 

unidade mínima de obtenção de dados parece estar relacionada, entre outras coisas, à 

presumida relação entre “habitação” e “sítio arqueológico”. Esta é uma relação 

demonstradamente frágil, não sendo verificada tão freqüentemente quanto se supunha.  

Outro fator importante é a questão do que é realmente observado; obviamente 

arqueólogos não observam “padrões de assentamento”, tampouco sistemas de 

subsistência ou organização comunitária, mas sim a distribuição de vestígios 

arqueológicos na paisagem. Alguns destes vestígios podem ser interpretados como 

remanescentes materiais de locais de habitação, outros (muito freqüentemente) não. 

Parece ter havido uma certa confusão com o uso do conceito de padrão de assentamento, 

uma vez que a descrição da maneira como os “sítios” se espalham em uma área não é 

uma descrição dos “padrões de assentamento” (Moseley 1983; Rouse 1972). Portanto, 

segue-se uma segunda definição: 

 

Padrão de distribuição é a descrição das relações espaciais que os vestígios 

arqueológicos apresentam entre si e com a paisagem. Este conceito portanto é 

operacional; a partir dos padrões de distribuição pode-se chegar às respostas de outras 

questões. Os padrões de distribuição supostamente refletem o sistema de subsistência, a 

organização comunitária e o sistema de assentamento de uma dada comunidade. A 

suposição apresentada é axiomática. Esta pesquisa parte do princípio de que existe tal 

relação, apesar de ela não ser tão direta quanto se normalmente supõe. Seguindo este 

raciocínio, a plotagem de vestígios (geralmente dos locais com maior densidade de 

vestígios) em um mapa e as possíveis generalizações decorrentes não se constituem na 

“determinação” de um “padrão de assentamento”. O registro arqueológico, sempre é bom 

lembrar, não reflete a totalidade dos locais visitados e dos vestígios deixados por 

populações pretéritas; muitos desses locais foram destruídos por processos naturais, 
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outros tantos apresentam sua visibilidade obstruída, e outros ainda escapam 

completamente à detecção por parte do pesquisador. Passar da determinação dos padrões 

de distribuição, que são moldados por todos os fatores acima citados, para a determinação 

de padrões de assentamento, é uma empreitada realizada freqüentemente como um passe 

de mágica, sugerindo o uso indiscriminado de um jargão pouco definido e 

comprometendo a seriedade da disciplina. Se este passo for realizado criticamente, 

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

a acumular conhecimentos. 

 

Sítio Arqueológico :Se a relação entre “sítio arqueológico” e “assentamento” é 

ambígua, e se o interesse no registro arqueológico está voltado para aspectos de 

distribuição, o conceito de “sítio arqueológico” como unidade de coleta de dados ou de 

análise é questionável. O registro arqueológico aqui é visto como uma distribuição de 

artefatos e feições arqueológicas mais ou menos contínua sobre o terreno, com 

características de densidade altamente variáveis. Esta visão específica do registro 

arqueológico é comumente chamada de “siteless” ou “non-site approach”, e foi 

desenvolvida independentemente por vários autores (Dancey 1974; Dunnell & Dancey 

1983; Foley 1981; Thomas 1975). Posteriormente foram cunhados termos como 

“arqueologia distributiva” (“distributional archaeology” segundo Ebert 1992) ou 

“arqueologia da paisagem” (“landscape archaeology” cf. Rossignol & Wandsnider 1992) 

que são basicamente fundados nestas mesmas noções. Os sítios, nesta visão, 

representariam somente uma parcela do registro total, sendo explicitamente definidos por 

características de densidade (Dunnell & Dancey 1983). 

A definição de sítio arqueológico foi bastante discutida em seminários internos do 

Projeto Paranapanema. Ao fim das discussões, chegou-se à seguinte definição: 

 

"Sítio Arqueológico é todo e qualquer local que apresente vestígios de atividade 

humana, independente de sua diversidade, quantidade, estrutura, localização e estado de 

conservação". 
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Fica claro portanto que nesta pesquisa a atribuição de um significado para uma 

dada concentração de material arqueológico será feita após seu estudo, e não de maneira 

apriorística, como ocorre quando se batiza áreas de concentração por meio de termos 

como “acampamento”, “sítio habitação” ou “sítio oficina”. Definições de sítio 

arqueológico que enfatizam aspectos não operacionais do ponto de vista de nossa 

disciplina, como por exemplo designar sítios arqueológicos como os “locais onde 

ocorreram atividades humanas”, são inócuas na melhor das hipóteses. Se alguma 

atividade realmente ocorreu no local, em contraste com algum tipo de deposição natural 

de artefatos oriundos de outro lugar, isto só será inferido após algum (às vezes muito)  

estudo. Antes de tudo, sítios arqueológicos são constituídos por fenômenos físicos e 

químicos (McManamon 1984), e esta é a única maneira produtiva de encará-los.  

 

Artefato - A unidade básica de observação nesta pesquisa é o artefato, definido a 

seguir: 

 

“Artefato é qualquer entidade que apresente atributos, incluindo sua localização, 

que sejam conseqüência de atividade humana”(cf. Spaulding 1960:438; Dunnell 

1992:33).  

 

Esta definição de artefato é a mais abrangente possível, também porque o objeto 

de estudo da Arqueologia são artefatos, e não sistemas sociais passados, cultura etc. Esta 

definição, tal qual a definição de sítio arqueológico, também é teórica, e portanto não 

possui escala. As vantagens desta definição estão na necessidade posterior de se 

explicitar o que se entende por artefato em uma determinada pesquisa e para 

determinados fins, e de se justificar tais decisões. Este procedimento faz parte da 

construção de um corpo de conhecimentos cumulativo; o não uso de um conceito 

explícito de artefato levou ao descarte de enormes quantidades de material arqueológico 

no passado,  mas talvez mais grave seja o fato de não sabermos hoje quais foram os 

critérios de descarte. 

Voltando à questão da relação entre o que se observa no registro arqueológico e 

os objetivos que se pretende alcançar, é preciso estudar as variáveis arqueológicas e as 
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variáveis ambientais de tal maneira que as possíveis relações significativas existentes 

entre elas possam ser detectadas. Esta significância deve ser explicada por um 

embasamento teórico. Em outras palavras, o que é encontrado em um levantamento 

arqueológico são vestígios de atividades humanas do passado, mas as relações entre esses 

vestígios (variáveis arqueológicas) e a paisagem (variáveis ambientais) não são dadas a 

priori. Um primeiro passo no estabelecimento desta ligação entre o registro arqueológico 

e atividades humanas é a definição de cultura: 

Cultura é um conceito aqui entendido como sinônimo de comportamento 

aprendido e idéias em comum. É importante frisar que cultura é vista aqui como um 

conceito. Centenas de definições de cultura foram apresentadas (e muitas mais o serão) 

no âmbito das ciências sociais. Existe uma certa confusão girando em torno do termo 

“cultura”;  significaria um conceito, um processo ou um objeto de estudo? A posição aqui 

tomada é que cultura é um termo construído, uma maneira de se organizar o assunto a ser 

estudado, cuja maior ou menor utilidade depende da definição dada. Cultura é 

considerada como parte do fenótipo humano, e isto inclui todas as suas manifestações 

materiais; sendo assim, os artefatos são considerados como parte do fenótipo humano 

(Leonard & Jones 1987; Rindos 1989). Disto segue que os tipos de variáveis 

arqueológicas úteis no estabelecimento de relações entre homem e ambiente são aquelas 

significativas do ponto de vista seletivo, ou aquelas diretamente envolvidas na 

sobrevivência da população. Estas são as chamadas variáveis funcionais (Dunnell 1978a, 

1980 ; vide sub-item 5.2). 

 

O segundo problema colocado por esta pesquisa de refere à cronologia 

representada pelos vestígios arqueológicos existentes no Alto Taquari. Esta é uma 

questão que geralmente pode ser abordada de três maneiras: datação indireta22 (p.ex., 

método do carbono 14), datação direta de materiais (termoluminescência, hidratação de 

obsidiana, esta última já bastante desacreditada) ou seriação usando variáveis estilísticas 

(ver Dunnell 1970 para uma definição das condições necessárias para se inferir 

cronologias a partir de uma seriação). Dadas as características do registro arqueológico 

                                                           
22 O método do C14 é indireto porque na maior parte dos casos não se está datando o material de interesse 
– lítico, cerâmico etc -  e sim o carbono a ele associado. 
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da área, com sítios superficiais e sujeitos à ação do arado, material lítico expediente e 

cerâmica pouco abundante e sem decoração, a utilização de termoluminescência para 

datação é um imperativo. Além disso, o método da termoluminescência possui outras 

características altamente desejáveis: data eventos arqueológicos diretamente, sem 

necessitar de argumentos de ligação como o C 14. 

Esta diferenciação entre métodos de datação direta e indireta é reconhecida em 

arqueologia, porém, se utilizarmos uma terminologia precisa o problema se torna mais 

claro. Existem quatro escalas de medida: nominal (classe ,grupo), ordinal (ordem, grau), 

de intervalo (igualdade de diferenças) e proporcional ou de proporção (relação constante) 

(Colman et al. 1987:317). Estimativas nominais são atribuições de idade baseadas na 

equivalência de eventos datados independentemente, utilizando-se de argumentos de 

ligação. Estimativas ordinais especificam se algo é anterior ou posterior, mas não o 

quanto. Estimativas de intervalo medem diferenças temporais entre eventos, mas sem 

ancorá-las a um ponto de referência. Por fim, estimativas de proporção especificam a 

distância de um evento em relação a um ponto estabelecido no tempo, geralmente o 

presente. Mais informações são fornecidas à medida em que se sobe na escala de nominal 

para proporção, porém geralmente às expensas da precisão devido a um incremento nas 

exigências necessárias pelo método. O método de termoluminescência tem a capacidade 

de fornecer informações em uma escala de proporção (Feathers 1997). O método do C14 

possui uma maior precisão técnica, porém é necessário ter-se em mente que a vantagem 

da termoluminescência envolve a ausência da necessidade de calibração. Calibração é 

uma questão de acurácia, mas é realizada às expensas da precisão. Datações de 

radiocarbono, ao contrário da termoluminescência, necessitam ser calibradas e às vezes 

as curvas de calibração são bastante planas, ou uma data intercepta pontos diferentes da 

curva, resultando em datas cobrindo um grande período de tempo. Acresce-se a isto um 

problema raramente encarado de frente na Arqueologia: o que se está datando por 

radiocarbono só pode ser relacionado a um evento arqueológico por meio de um 

argumento de ligação. Fragmentos de carvão são sempre associados a artefatos, ou a o 

que quer que seja, por uma suposição (geralmente implícita) que leva em conta 

proximidade e/ou posição estratigráfica. O que está no mesmo “nível arqueológico” tem a 
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mesma idade. Esta suposição é demonstradamente frágil, conforme exposto por inúmeros 

autores (ver Araujo 1995b para uma discussão do assunto). 

Em suma, a termoluminescência é pouco utilizada em arqueologia por duas razões 

básicas: a enganosa precisão fornecida pelo método do radiocarbono, e por uma questão 

de falta de informação e desatualização por parte dos profissionais da área.   
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CAPÍTULO III - MÉTODOS 

 

Este capítulo, ao contemplar os métodos a serem utilizados na pesquisa, terá como 

base pressupostos teóricos já apresentados, ou que o serão ao longo do texto. Métodos, 

conforme discutido no Item 4.3, são derivados de uma teoria. Se esta teoria for explícita, 

tanto melhor. Se implícita, estamos falando mais propriamente de senso comum, o que 

dificilmente resulta em conhecimento científico.   

 

6 - A Abordagem Regional em Arqueologia 

 

Conforme será percebido ao longo deste capítulo, quase toda a literatura referente 

à abordagem regional em Arqueologia é de língua inglesa, em sua maioria produzida na 

América do Norte e Inglaterra. Por trás deste aparente viés está um fato simples: a 

literatura européia continental ou sul-americana não trata deste tema com muita 

freqüência, sendo poucas as exceções. Mesmo trabalhos realizados em outros países 

(Grécia, Itália, China) são fortemente inspirados pela literatura norte-americana e inglesa 

(p. ex., Alcock et al. 1994; Gallant 1986; Terrenato & Ammerman 1996; Underhill et al. 

1998).  

A abordagem regional em arqueologia não pode ser considerada um 

desenvolvimento recente. Desde o início do século XX já se tem notícia de artigos 

tratando a Arqueologia de um ponto de vista geográfico, onde o mapeamento de sítios ou 

artefatos de determinada época era realizado com o intuito de servir de pano de fundo 

para discussões várias, desde migrações até correlações entre solo e tipos de 

assentamento. Um dos principais expoentes desta época é O.S.G. Crawford, geógrafo e 

arqueólogo inglês (Crawford 1912, 1922). Pioneiro do uso de fotografias aéreas até 

mesmo dos modelos “preditivos” em Arqueologia, Crawford já escrevia as seguintes 

linhas: 

“(…) we can foretell that in other regions where similar conditions obtain, Long 

Barrows or other remains of these people will some day be brought to light; and this 

raises archaeology very near to the level of an exact science.” (Crawford 1922:262, 

ênfase no original). 
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Nos Estados Unidos, ao menos desde a década de 1940, arqueólogos já vinham 

realizando levantamentos em áreas extensas. Um bom exemplo é o levantamento 

realizado por Phillips, Ford e Griffin no baixo vale do Mississipi entre 1940 e 1947 

(Phillips et al. 1951). Os autores tinham em mente um projeto de longo prazo para definir 

algumas relações entre uma “cultura” pré-histórica (Hopewell) e o médio vale do 

Mississipi. O plano de levantamento, idealizado em 1939,  incluía três estágios: 

“…(1) preliminary site survey and analysis of surface collections; (2) 

stratigraphic tests on a large number of sites; (3) small-scale excavations on key sites, 

selected on the basis of the results of (1) and (2).” (Phillips et al. 1951:40). 

É interessante notar que temos claramente um projeto organizado em 

multiestágios, semelhante ao que seria preconizado 30 anos mais tarde por Redman 

(1973). Não se trata porém de uma completa “reinvenção da roda”, uma vez que Redman 

propôs o uso de amostragem probabilística, conforme será explicitado adiante. Este não 

era o caso do levantamento do baixo Mississipi. De maneira bastante honesta, os autores 

reconhecem que houve uma forte tendência para escolher sítios grandes e notáveis: 

“The object was merely an adequate sampling of sites, sufficient to provide a safe 

coverage of the area and to insure against the omission of any significant cultural 

manifestation. This looks well on paper but is actually difficult to carry into practice. 

Deliberate avoidance of sites, particularly large (…) ones, requires a scientific rigor 

which the writers cannot claim to possess.” (Phillips et al. 1951:41). 

Os autores reconhecem ainda que o levantamento produziu poucos dados a 

respeito de sítios pré-cerâmicos, apesar de os mesmos estarem presentes na área.  

Outro exemplo é o trabalho de Danson (1957), que realizou um levantamento 

arqueológico em uma área entre o Novo México e o Arizona em 1947. O autor também 

usou um esquema de multiestágios, envolvendo um reconhecimento geral feito com 

automóvel, seguido de etapas em áreas mais restritas. O tipo de amostragem não é 

explicitado, mas provavelmente não teria sido probabilística, e o autor parece ter se 

valido bastante de informações orais. 

Em 1946 Gordon Willey iniciou o levantamento arqueológico do Vale do Rio 

Viru, no Peru, o primeiro a introduzir o conceito de “padrões de assentamento” em 

Arqueologia. Segundo o autor, foi por sugestão do antropólogo Julian Steward que tal 
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tema foi aventado (Willey 1953:xviii). A abordagem de padrões de assentamento só 

poderia ser implementada com uma visão regional do conjunto de sítios arqueológicos, e 

desde então o interesse por padrões de assentamento tem sido uma das principais 

tendências em Arqueologia. Apesar de festejado como um precursor da ‘new 

archaeology’, o estudo de padrões de assentamento estava bastante inserido na ‘old 

archaeology’. Na coletânea editada por K.C. Chang em 1968, intitulada “Settlement 

Archaeology” (Chang 1968) esta discussão foi levantada. Ao final, o próprio Willey 

(1968:225)  coloca o enfoque em padrões de assentamento como uma inovação ao invés 

de uma “nova arqueologia”, posição sensata se observarmos que a implementação não 

diferia muito do que já estava sendo feito. De qualquer modo, após a introdução do tema 

por Willey (1953), arqueólogos  têm percebido que informações importantes a respeito de 

grupos humanos pretéritos só podem ser obtidas por meio de uma visão regional. Isto não 

quer dizer, porém, que exista uma só “arqueologia regional”. Na verdade, as maneiras de 

se tratar uma região e os objetivos propostos variam consideravelmente, conforme será 

exposto a seguir.  

 

6.1.- A Abordagem Regional e a New Archaeology 

 

Se a arqueologia regional já existia nos EUA desde os anos 1940, é verdade que 

houve uma mudança de métodos e objetivos após o aparecimento da “new archaeology” 

(vide Trigger 1989; Willey & Sabloff 1980). Resumidamente, a “new archaeology” 

advogava uma mudança de orientação com o objetivo de tornar a disciplina mais 

científica e ao mesmo tempo mais antropológica, em contraste com o que se considerava 

ser uma disciplina muito historicista e humanista. Conforme sugerido por vários autores 

(p. ex.: Binford 1977; Dunnell 1979; Meltzer 1979), apesar de afirmações um tanto 

bombásticas a respeito de uma “revolução teórica” e de uma “mudança de paradigma” no 

início da década de 1960, a ‘new archaeology’ não produziu de fato muitas mudanças do 

ponto de vista teórico. Foi, antes de tudo, uma revolução técnica. Os fatores que levaram 

a este estado de acontecimentos, principalmente a adoção de um modelo de ciência 

inadequado e a incompatibilidade entre ser “antropológico” e “científico” ao mesmo 

tempo, já foram discutidos por uma infinidade de autores e não serão explorados aqui 

 103



(p.ex. Gumerman & Phillips 1978; Meltzer 1979). De qualquer modo, uma variedade de 

conceitos operacionalizados em níveis mais baixos (métodos e técnicas) contribuíram 

para uma mudança no modo como o registro arqueológico era descrito e observado. A 

noção de cultura como um sistema, onde todas as partes se integram (Rossignol 1992:5), 

levou à necessidade de se entender a variabilidade espacial e a uma conseqüente mudança 

gradual da ênfase das investigações, desviando do sítio para a região.    

Do ponto de vista da abordagem regional, Binford escreveu um artigo no início da 

década de 1960 que se tornaria clássico, intitulado “A Consideration of Archaeological 

Research Design” (Binford 1964). Neste artigo, o autor defendeu o uso de métodos mais 

rigorosos de levantamento, incluindo a utilização de amostragem probabilística (já 

seguindo o caminho aberto por Vescelius em 1960), e fornece um exemplo de aplicação. 

Logo depois Ruppé (1966) escreve um artigo defendendo o uso de levantamentos 

regionais como importantes fontes de dados, dividindo-os sistematicamente em quatro 

tipos, dependendo dos objetivos e intensidade dos mesmos, além de tocar na questão do 

uso da probabilidade. Os  artigos de Binford e Ruppé parecem representar 

desenvolvimentos paralelos, uma vez que Ruppé não cita Binford. Na verdade, a 

abordagem de Ruppé é ainda bastante ligada ao paradigma histórico-cultural, 

demonstrando porém uma percepção da necessidade de maior rigor na obtenção de 

dados.  

Primeiras mostras da ênfase da new archaeology em “teste de hipóteses” por meio 

de correlações estatísticas23 e amostragem em nível regional podem ser vistas na 

monografia de Fred Plog (1968). O autor fornece um breve histórico dos levantamentos 

regionais efetuados até a época e contrasta-os com a nova abordagem. A principal 

diferença estaria no fato de os meios tradicionais seguirem uma “abordagem indutivista 

tacanha” em contraste com os métodos da new archaeology, que seguiriam uma 

“abordagem explanatória”24. 

Em 1973 Charles Redman publica “Multistage fieldwork and analytical 

techniques”, um artigo contendo um balanço da aplicação de técnicas e teorias 

preconizadas pela ‘new archaeology’ que teve uma certa repercussão na Arqueologia 

                                                           
23  Esta linha da new archaeology foi ironicamente chamada de “law-and-order” por Flanery, 1973. 
24 No original, “narrow inductivist approach” e “explanatory approach” respectivamente. 
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Brasileira (Neves 1984; Morais 1999). Segundo o autor, seria necessário implementar 

programas que integrassem as várias etapas da pesquisa arqueológica de maneira 

eficiente, baseando-se em quatro princípios básicos:  

1) uso combinado de indução e dedução na formulação do projeto de pesquisa e nas 

etapas subsequentes de análise; 

2) retroalimentação programática e analítica entre os diferentes estágios da pesquisa; 

3) uso explícito da amostragem probabilística; 

4) utilização de técnicas apropriadas às hipóteses e aos objetos de estudo. 

Dentre os quatro princípios, pode-se dizer que o único realmente inovador é o 

terceiro. O próprio conceito de estágios, onde se passa de um universo regional para 

níveis cada vez mais restritos, até chegar nos sítios arqueológicos a serem escavados, é 

semelhante ao que  Phillips et al. (1951) e Ruppé (1966) já propunham.  

Em 1974 James Mueller publica uma monografia a respeito da aplicação de 

amostragem probabilística em arqueologia (Mueller 1974). Apesar de apresentar 

sugestões um tanto criticadas posteriormente (p.ex. Plog 1978; Thomas 1978), a obra 

suscitou uma onda de interesse no assunto e uma vasta bibliografia foi produzida nos 

anos subseqüentes (p. ex.:Flannery 1976; Lightfoot 1989; Lovis 1976; Mueller 1975; 

Nance 1979, 1983; Plog 1976; Plog, Plog & Wait 1978; Read 1986; Schiffer et al. 1978; 

Shott 1989; Spurling 1980; Warren & O’Brien 1981; Wobst 1983). Em um período 

“inaugural”, o uso de amostragem probabilística foi caracterizado por uma abordagem 

bastante radical; todos os problemas arqueológicos deveriam ser tratados como 

problemas de amostragem probabilística, e qualquer outro tipo de amostragem constituía 

necessariamente má arqueologia. Estava-se em um daqueles períodos de afirmação de 

métodos, onde o pêndulo oscila para o lado diametralmente oposto. Com artigos como o 

de Schiffer et al. (1978) este tom começou a mudar, e reconheceu-se a distinção entre a 

descoberta de materiais arqueológicos e a estimativa de parâmetros regionais, o que 

implicava na utilização de métodos não tão elegantes, como o uso de informação verbal e 

amostragem não probabilística.  Críticas severas ao tema da amostragem foram também 

feitas posteriormente, especialmente por Hole (1980) e Wobst (1983). 

É interessante notar que a adoção de programas de levantamento arqueológico e 

amostragem probabilística deve-se muito mais ao aparecimento da arqueologia de 
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contrato ou salvamento (chamada de CRM ou “cultural resources management” nos 

EUA) do que aos clamores científicos da new archaeology per se. A necessidade de se 

trabalhar em áreas enormes com restrições de tempo, dinheiro e pessoal fez com que a 

amostragem se transformasse na única alternativa viável (Dunnell 1979; Nance 1983; 

Wobst 1983). O aparecimento da arqueologia de salvamento no Brasil, por outro lado, 

não parece ter causado o mesmo impacto em termos de método (Kipnis 1997), embora 

alguns autores tenham discutido o assunto (vide Caldarelli [coord.] 1997).   

 

6.2 – Sítios Arqueológicos e “No-sites”. 

 

Apesar da ênfase em métodos menos subjetivos e mais rigorosos, a maioria dos 

estudos acima citados possuíam uma característica básica que os ligava ainda ao 

paradigma histórico-cultural: a noção de que o registro arqueológico é algo que vem em 

pacotes denominados “sítios”. A arqueologia de salvamento reforçou esta característica, 

uma vez que para fins de cadastro era necessário que entidades chamadas “sítios 

arqueológicos” fossem delimitadas e descritas.  

No início dos anos 1970 começaram a aparecer trabalhos que atentavam para o 

fato de que muito do que ocorre entre “sítios arqueológicos” poderia ser utilizado como 

fonte relevante de informação. Como exemplo podemos citar Dancey (1974), que 

realizou um levantamento arqueológico privilegiando a distribuição de artefatos sobre o 

terreno, e não a localização de sítios arqueológicos. Caminhando por outra via, a partir 

dos resultados de uma simulação de sistemas sociais de caçadores-coletores, Wobst 

(1974) chegou à conclusão de que atividades de exploração de recursos ao longo dos 

milênios resultariam em uma grande quantidade de artefatos espalhados na paisagem, 

com grande potencial informativo para entender diferentes estratégias de captação de 

recursos. Thomas (1975) cunhou o termo “nonsite sampling” para se referir à coleta de 

informações em nível regional baseada em artefatos, onde o conceito de sítio seria não só 

desnecessário, mas irrelevante. Trabalho semelhante foi realizado por Davis (1975), que 

mapeou intensivamente quadrados de 1000 x 1000 pés (9,3 ha) em uma região desértica 

dos EUA, plotando todos os artefatos expostos na superfície e chegando a conclusões 

interessantes.  No início da década de 1980 houve uma continuidade na elaboração de tais 
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modelos, exemplificada no Velho Mundo pelos trabalhos de Foley (1981a,b), que propôs 

o termo “off-site archaeology” e Isaac (1981) com seus “cartões de visita pré-históricos”, 

e no Novo Mundo por artigos como o de Nance (1980) e pela publicação de um 

manuscrito que já vinha sendo consultado por vários pesquisadores desde 1973 (Dunnell 

& Dancey 1983), onde se define o termo “siteless survey”. A diferença entre as 

abordagens do Novo e Velho Mundo está no fato de que enquanto o “nonsite sampling” 

ou “siteless survey” negam a utilidade do conceito de sítio, a “off-site archaeology” retém 

o conceito buscando uma integração entre “sítios” e artefatos encontrados nos espaços 

entre os sítios (vide Cherry 1984; Gallant 1986; Hope-Simpson 1984, 1985).  

 

6.3- Levantamentos de Cobertura Total ou “de 100%”. 

 

Uma outra tendência recente é o chamado “levantamento de cobertura total” ou 

“levantamento de 100%”. Esta abordagem pode ser caracterizada como uma reação aos 

levantamentos por amostragem, advogando a inspeção contínua do terreno ao invés de 

fazê-lo somente em quadrados ou transectos compreendendo uma fração do terreno. Os 

motivos, vantagens e uma discussão geral dos problemas associados ao método podem 

ser encontrados no volume editado por Fish & Kowalewski (1990). A partir das 

contribuições do volume, porém, percebe-se que a abordagem é bastante “tradicional” no 

que se refere aos porquês de um levantamento, mostrando também uma adesão ao 

conceito de sítio arqueológico que parece não ter sido tocada pelas discussões 

apresentadas no item anterior. Outro problema diz respeito à característica de frouxidão 

metodológica que pode advir de um rótulo como “levantamento total”. Sabe-se que a 

“totalidade” não existe em qualquer tipo de levantamento, tampouco uma cobertura de 

“100%”. Sob esta égide pode ser escondida uma variabilidade imensa de intensidade de 

levantamento, causando a falsa impressão de completeza. Este assunto será explorado 

com maior detalhe no Item 7 (sub-item 7.1.1.1). 
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7 – A Detecção de Vestígios Arqueológicos 

 

Archaeologists are recognizing the need to describe systematically the 

decisions that must be made in designing a survey and to identify the 

alternative consequences for data recovery of different strategies. In no 

way are we suggesting (…)a standardized set of survey procedures – 

only that the consequences of different strategies must be well known. 

Plog, Plog & Wait (1978) – Decision making in modern surveys. 

 

A abordagem regional em arqueologia só pode ser implementada 

satisfatoriamente se houver um bom entendimento das características fundamentais dos 

fatores que regem a detecção de vestígios arqueológicos. A palavra “detecção” será usada 

aqui ao invés de “descoberta” por dois motivos básicos: 

a) A palavra “descoberta” tem um sentido de ineditismo ou invenção que não se 

coaduna com a realidade. Além do mais, pode ocorrer que um determinado sítio 

arqueológico seja “descoberto” e “redescoberto” várias vezes (não raro sendo cadastrado 

com nomes diferentes).  

b) A palavra “descoberta” está irremediavelmente atrelada ao conceito de “sítio 

arqueológico”. Não se houve falar muito da descoberta de uma ponta de flecha ou lasca; 

ocorrências arqueológicas isoladas são simplesmente “achadas”. 

A palavra “detecção” por sua vez é mais técnica e descritiva, não carregando 

nenhum dos sentidos acima. A detecção de vestígios arqueológicos depende de fatores 

empíricos, não de julgamentos de ineditismo, relevância etc. Tais fatores são relacionados 

a propriedades inerentes ao registro arqueológico e aos métodos empregados pelo 

arqueólogo.  

Embora o termo “vestígio arqueológico” possa englobar desde evidências de 

grande porte como aterros e casas subterrâneas até evidências microscópicas em nível 

molecular, a maior ênfase deste capítulo será dada aos vestígios artefatuais portáteis. Este 

viés se dá por uma razão básica: não temos ainda meios confiáveis e economicamente 

viáveis de empreender prospecções em larga escala que visem a detecção de anomalias 

físicas ou químicas por meio de aparelhos especiais. Métodos que se utilizam de análise 

de fosfatos e outros elementos químicos, radar penetrante de solo (“ground penetrating 
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radar” ou GPR), magnetometria, eletrorresistividade, eletrocondutividade, somente para 

citar alguns, são bastante satisfatórios no estudo e na identificação de feições intra-sítio 

(p.ex., Barba 1994) mas seu uso na detecção de sítios é bastante restrito, especialmente se 

estivermos tratando de sítios pré-coloniais, sem a presença de estruturas que contrastem 

com o substrato. McManamon (1984) discute extensivamente a bibliografia referente a 

métodos de detecção de sítios arqueológicos e chega à conclusão que a detecção de 

artefatos ainda é o método mais viável.  

  

 

7.1 – Levantamento Sistemático: Um Modelo 

 

Nance & Ball (1986:459) apresentaram um modelo relacionado à amostragem por 

poços-teste, que pode ser adaptado a qualquer situação onde se proceda a um 

levantamento sistemático (Tabela 5). Neste modelo, a probabilidade de detecção de 

vestígios arqueológicos depende do produto de duas probabilidades distintas: a 

probabilidade de intersecção e a probabilidade de encontro. A probabilidade de 

intersecção relaciona-se ao fato de que, para que um determinado vestígio seja detectado, 

o trajeto realizado pelo pesquisador ou pelo aparelho responsável pela detecção deve 

interceptar a área ou o local onde o(s) vestígio(s) se localiza(m). Como um evento de 

intersecção não implica necessariamente na detecção do(s) vestígio(s), temos uma 

segunda componente: A probabilidade de encontro, que diz respeito ao fato de que 

dependendo de fatores como o método de inspeção, o tipo de cobertura vegetal e a 

densidade de artefatos, pode haver uma maior ou menor probabilidade de encontro de 

material arqueológico. Juntas, estas duas probabilidades resultam na probabilidade de se 

detectar vestígios arqueológicos. 
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Tipo de Probabilidade Propriedades do Plano de 
Amostragem 

Propriedades do Registro 
Arqueológico 

Intersecção  
      p(I) 

Intensidade 
Configuração Geométrica 
 

Tamanho 
Forma 

Encontro 
     p(E) 

Método de Inspeção Densidade 
Distribuição Espacial 
Visibilidade 

 

Tabela 5 – Modelo de probabilidade de detecção de vestígios em levantamentos 
sistemáticos, levando em conta dois componentes: a probabilidade de intersecção p(I) e 
a probabilidade de encontro p(E). (Modificado de Nance & Ball,1986:459). 

 

A partir da Tabela 5 pode ser percebido que  p(I) e  p(E) são afetadas tanto pelo 

plano de amostragem quanto pelas características do registro arqueológico. A segunda 

coluna, referente ao plano de amostragem, é diretamente controlada pelo arqueólogo. A 

terceira coluna, referente às propriedades do registro arqueológico, não é geralmente 

controlada pelo arqueólogo, embora algumas exceções possam ocorrer, como por 

exemplo a derrubada da vegetação (Fish & Gresham 1993)  ou uso de implementos 

agrícolas (Binford et al. 1970; Davis Jr. et al. 1982) para melhorar a visibilidade do 

terreno. O plano de amostragem deve, idealmente, ser adaptado às características do 

registro arqueológico, de modo a promover o melhor resultado possível dadas as 

condições encontradas em campo. O termo “idealmente” foi usado porque na verdade há 

outros fatores de cunho logístico e econômico que se impõe no planejamento da 

amostragem. Estes são fatores externos às características do registro, e qualquer mudança 

no plano de amostragem que se deva a tais fatores deveria ser explicitamente 

comunicada. Tanto em termos de trabalhos acadêmicos quanto em termos de Arqueologia 

de Contrato, este procedimento permite que o leitor ou a agência responsável pelo estudo 

de impacto avalie o nível de entendimento que o pesquisador tem dos métodos por ele 

empregados e os possíveis pontos fracos do trabalho. Isto evita, por exemplo, a aplicação 

de métodos inadequados que são utilizados na forma de “livro de receitas”. A mente 

humana trabalha buscando uma fórmula confortável, que possa ser repetida em ocasiões 

diferentes. Isto é natural em todos nós, mas inadequado para o trabalho a que nos 

propomos. Prospecção por transectos é adequada em certas ocasiões. Em outras, 
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quadrados são mais adequados. O tamanho dos quadrados também deve variar 

dependendo das questões que se quer responder. A distância entre poços teste deve ser 

explicitada e, acima de tudo, justificada. Estes são alguns exemplos de decisões que só 

podem ser tomadas a partir de um entendimento dos métodos e das características do 

registro arqueológico. Por sua própria magnitude, todo trabalho de arqueologia regional 

tem seus pontos fracos, se não na parte conceitual, ao menos na parte de implementação, 

por questões de verba ou logística (e este trabalho não é uma exceção). É necessário 

porém que estes pontos sejam tratados de maneira objetiva e clara, permitindo uma 

melhor avaliação dos resultados por parte das pessoas que irão consultar os relatórios no 

futuro.  

A seguir, os componentes do modelo apresentado na Tabela 5 serão 

desmembrados e discutidos separadamente, com uma breve exposição da bibliografia 

pertinente. 

 

7.1.1 – Probabilidade de Intersecção e o Plano de Amostragem 

 

São duas as características básicas do plano de amostragem a influenciar a 

detecção de vestígios arqueológicos: a intensidade e a configuração geométrica. A 

discussão aqui será centrada nos aspectos do planejamento da amostragem, que são de 

responsabilidade direta do pesquisador, e levará em conta incidentalmente as 

características do registro arqueológico. 

 

7.1.1.1 – Intensidade 

 
Por intensidade entende-se a distância entre pontos ou linhas onde as observações 

foram feitas (como estamos tratando de métodos sistemáticos, subentende-se que exista 

uma regularidade nas observações). Assim, a intensidade de um levantamento pode ser 

dada em metros (Doelle 1977:204). Uma prospecção em determinado terreno ou porção 

escolhida do terreno pode ser definida como tendo sido feita por uma equipe cujos 

membros estavam distanciados de 10 m, por exemplo. Poços-teste foram realizados a 

distâncias de 50 m entre si, etc. Uma outra maneira de mensurar intensidade é por 

“número de pessoas / dia / área” (vide exemplos em Plog et al. 1978:391), neste caso uma 
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medida de intensidade que serve tanto para casos onde a área foi prospectada de maneira 

sistemática quanto para levantamentos não sistemáticos. A noção de intensidade 

praticamente elimina a possibilidade de existir algo chamado “levantamento de 100%” ou 

“levantamento de cobertura total” (“100% survey” ou “full coverage survey”, p.ex. ver 

Fish & Kowalewski 1990). Estes termos fazem parte de um jargão criado para se 

distinguir levantamentos em área contínua daqueles levantamentos onde porções 

discretas da área (p.ex., quadrados ou transectos) são escolhidos para a prospecção, 

geralmente com o uso de amostragem probabilística. Qual seria a intensidade necessária 

para se caracterizar um “levantamento total”?  Se imaginarmos um terreno com 

visibilidade ótima, como um campo arado ou um deserto, e uma equipe de arqueólogos 

experientes caminhando em linha espaçados de 5 m entre si, teremos na melhor das 

hipóteses uma cobertura de 20%. A aritmética é simples, se levarmos em conta que um 

ser humano consegue varrer visualmente uma faixa de terreno não muito maior do que 1 

m de largura. Assim, seria melhor abandonar o jargão “cobertura total” ou “100%” para 

não perpetuarmos uma imprecisão terminológica elementar. Profissionais de outras áreas 

podem levar esta terminologia imprecisa ao pé da letra, e qualquer procedimento que não 

se coadune com o rótulo pode e deve ser considerado inadequado ou aquém das 

expectativas.  Os termos “levantamento contínuo” ou “de área contínua” podem substituir 

perfeitamente os termos anteriormente mencionados, além de descreverem melhor o 

procedimento. Outra vantagem de se falar em área contínua é a necessidade de  explicitar 

(e justificar) qual a intensidade de levantamento efetuado nessa área; sob a égide do 

“levantamento total” existem intensidades que variam de 10 a 50 metros, mas o próprio 

volume publicado por Fish & Kowalewski (op.cit.) congrega artigos que nem mesmo 

citam a intensidade do levantamento (p.ex. Dean 1990; Whalen 1990; Wilson 1990) 

deixando ao leitor a tarefa de imaginar qual seria a mesma.  

A maneira como a intensidade afeta a detecção é bastante direta; quanto maior a 

intensidade, menor o intervalo entre observações, maior a probabilidade de detecção 

mantidas constantes as outras variáveis (i.e., as propriedades do registro arqueológico e 

as outras propriedades do plano de amostragem – vide Plog et al. 1978:390-394). Esta 

relação não é, porém, linear. Existe um limite acima do qual um aumento na intensidade 

não acarretará um aumento proporcional na detecção. Para material arqueológico em 
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superfície por exemplo, existem estimativas de intersecção que levam em conta a 

probabilidade de uma linha interceptar um círculo, elipse ou outra linha. Agregados de 

material arqueológico, ou “sítios”, podem ser considerados círculos ou elipses. Estruturas 

lineares como valetas, trincheiras ou alicerces podem ser considerados linhas. Um 

exemplo de artigo onde fórmulas simples podem ser consultadas é o de Sundstrom 

(1993). A autora apresenta um método para a avaliação da adequação de levantamentos 

arqueológicos, dada a intensidade com que foram feitos. Dois pressupostos básicos são 

necessários: 1) a relação entre os eixos geométricos dos elementos-alvo (“sítios”) e das 

linhas de prospecção é aleatória; e 2) intersecção equivale a detecção (Sundstrom 

1993:93-94). Com a aplicação das fórmulas que envolvem relações geométricas simples, 

é possível avaliar qual a porcentagem de elementos com um dado diâmetro que podem ter 

sido interceptados por linhas de prospecção realizadas com um dado espaçamento. Outros 

exemplos de aplicação, que levam em conta diferentes geometrias de prospecção (malhas 

quadradas, retangulares ou trapezoidais) podem ser encontrados em McCammon (1977). 

Os exemplos aqui mostrados levarão em conta apenas as linhas de prospecção paralelas, 

as mais comumente utilizadas em Arqueologia: 

   
A fórmula para um alvo elíptico é: 
            __________ 
P = 2 √ (a² + b²) / 2                ( I ) 
                    d 

Onde P é a probabilidade de intersecção, a e b são os semi-eixos da elipse, e d é a 

distância entre as linhas de prospecção, ou a intensidade.  

 

Para uma forma circular, temos: 

 

P = 2r        ( II )               Onde r é o raio do círculo. 
       d 
 

Para uma forma linear, a fórmula é: 

 

P = 2 l         (III)            Onde l é o comprimento da linha. 
      πd 
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Tomemos como exemplo um levantamento arqueológico cujas linhas de 

prospecção distam 50 m entre si. Uma intensidade de prospecção desta monta pode ser 

considerada por alguns como sendo suficiente para caracterizar “full coverage” ( Parsons 

1990:11). No caso de um alvo elíptico de 40 x 30 m por exemplo, a probabilidade de 

haver intersecção é dada pela fórmula ( I ) acima. Substituindo as variáveis, temos que: 

            __________           __________ 
P = 2 √ (a² + b²) / 2   = 2 √ (20² + 15²) / 2   =  0,707 
                    d                            50 

Ou seja, uma fração aproximada de 71 % dos agregados de material arqueológico 

com estas dimensões seriam detectados por linhas paralelas espaçadas de 50 m. Se sítios 

arqueológicos com estas dimensões forem os maiores existentes na região, o 

“levantamento de 100%” estaria na verdade, e na melhor das hipóteses encontrando 

apenas 71% destes sítios. Para sítios com áreas menores as fórmulas são bastante 

ilustrativas. No mesmo exemplo, uma área apresentando vestígios com eixos de 20 m x 

10 m tem uma probabilidade de intersecção  de apenas 32 % ( P = 0,316).   

Resumindo, a estipulação da intensidade a ser empregada em um levantamento 

arqueológico deve levar em conta a fração de vestígios que deverão estar sendo 

teoricamente interceptados. Esta fração é um teto, e representa o número máximo de 

sítios com uma determinada área que poderiam ser encontrados se a interceptação 

equivalesse à detecção. O raciocínio inverso também pode ser usado; dadas as dimensões 

dos sítios que se pretende detectar, estipula-se o intervalo máximo ou a intensidade 

mínima que deve ser usada para satisfazer tal objetivo com uma probabilidade de 

intersecção de, por exemplo, 80%. 

 

7.1.1.2 – Configuração Geométrica 

 

 A discussão da configuração geométrica é mais importante para a prospecção de 

sub-superfície, com relação à configuração de pontos de prospecção. No caso da 

prospecção de superfície, onde estamos lidando com linhas, as opções de configuração 

geométrica são bastante restritas: além da prospecção com linhas paralelas, poderiam ser 

realizadas prospecções com linhas cruzando-se a 90º, formando malhas quadriculadas, ou 
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em ângulos diferentes formando malhas não-ortogonais. A relação custo / benefício 

porém parece não justificar a adoção destes outros procedimentos. De acordo com as 

fórmulas em McCammon (1977) e Davis (1986), a probabilidade de intersecção de uma 

elipse é dada por: 

                            __________                        ___________ 

P =  (2 √ (a² + b²) / 2    ) (2 -   2 √  (a² + b²) / 2    )                 ( IV ) 
                       d                                             d 
  

Usando o caso do exemplo anterior, aplicando a fórmula (IV) a intersecção de 

uma elipse de 40 m x 30 m por uma malha com lados de 50 m seria: 

 

P = 0,707x (2 – 0,707) = 0,914 

 

Ou seja, a probabilidade aumenta de aproximadamente 71% para 91%. Porém, vale 

lembrar que para efetuar uma malha ortogonal estaríamos realizando provavelmente o 

dobro de linhas de prospecção. Se ao invés de utilizarmos uma malha ortogonal 

simplesmente dobrássemos o número de linhas paralelas, fazendo-as espaçadas de 25 m, 

dobraríamos a probabilidade calculada para o exemplo anterior, resultando em uma 

probabilidade de intersecção de 1,41, ou 141%.  O uso de malhas ortogonais ao invés de 

linhas paralelas talvez seja mais efetivo na intersecção de vestígios arqueológicos 

lineares, mas estes são a minoria em arqueologia.  

Davis (1986:292) atenta para o fato de que todas as fórmulas apresentadas acima 

são aproximações de equações integrais. As diferenças entre os resultados são, porém, 

ainda mais discrepantes para alvos muito alongados e que sejam grandes em relação ao 

espaçamento entre as linhas, condições não comuns no registro arqueológico.   

No tocante à prospecção de sub-superfície, a configuração geométrica de poços-

teste ou sondagens em geral também afeta a probabilidade de intersecção. Krakker et 

al.(1983) apresentam uma discussão destes fatores, usando círculos como exemplos.  

Sondagens são geralmente realizadas seguindo linhas, e o distanciamento entre essas 

linhas geralmente é igual à distância entre as sondagens, resultando em uma malha 

quadrada.  
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A probabilidade de intersecção de um círculo dentro de uma malha quadrada 

regular é dada pela fórmula: 

 

P = (π r²)/ d²            (V) 

Onde r é o raio do círculo, e d é a distância entre as sondagens. 

 

 Aplicando a fórmula (V), temos que a probabilidade de se interceptar um sítio 

circular cujo diâmetro seja igual ao espaçamento entre as sondagens é de 0,78 ou 78%.  

Existem porém outras maneiras de se dispor sondagens; ao invés de as linhas 

formarem uma malha quadrada, as sondagens podem ser localizadas de maneira 

“desencontrada”, formando triângulos. De acordo com Krakker et al.(1983:472), uma 

malha com esta configuração teria a mesma efetividade em encontrar sítios, mas seriam 

necessárias 22,4% menos sondagens.  Melhor ainda seria uma malha hexagonal, que 

demandaria 23,6% menos sondagens. A execução de uma malha hexagonal é simples, 

sendo necessário apenas lembrar que a distância entre as linhas de sondagem é 

ligeiramente menor do que a distância entre as sondagens; o cálculo da distância entre as 

linhas de prospecção é feito de acordo com a fórmula: 

            __ 
            D = d √3_     (VI) 

           2 
 

Onde D é a distância entre as linhas de prospecção, e d é a distância entre as 

sondagens.  

Ainda segundo os autores, o uso de uma malha triangular também aumenta a 

probabilidade de intersecção para uma dada proporção entre a diâmetro do sítio e a 

distância entre sondagens. Conforme calculado acima, para um círculo cujo diâmetro é 

igual à distância entre sondagens, existe uma probabilidade de intersecção de 78% se as 

sondagens estiverem dispostas em uma malha quadrada. Para uma malha triangular, onde 

o diâmetro do círculo for igual à distância entre sondagens (relação = 1,0) esta 

probabilidade sobe para  94%. Esta diferença fica ainda mais significativa se a relação 

diâmetro / intervalo for menor. Em um caso onde o diâmetro seja apenas 80% do 

intervalo entre sondagens (relação = 0,8) , a probabilidade de intercepção fica em 50% se 
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utilizarmos uma malha quadrada, mas sobe para 81% com uma malha triangular. Os 

autores ainda atentam para o fato de que as maiores diferenças são alcançadas para as 

relações entre diâmetro e intervalo que ficam entre 0,4 e 0,9. Isto significa que a 

intersecção de vestígios ocupando pequenas áreas é bastante melhorada com a utilização 

de malhas triangulares ou hexagonais.      

 

7.1.2 – Probabilidade de Encontro e o Plano de Amostragem  

 

Após a discussão das características do plano de amostragem que influenciam na 

simples intersecção de locais que apresentam material arqueológico, cabe agora discutir 

quais os fatores sob o controle do pesquisador que influenciam no efetivo encontro de 

material arqueológico.  

 

7.1.2.1 – Métodos de Inspeção 

 

Dado um evento de intersecção, pode haver ou não encontro de material 

arqueológico. O principal fator sob o controle do pesquisador que influi no sucesso ou 

fracasso da detecção é o método de inspeção. Quando a prospecção é realizada em uma 

superfície com visibilidade ótima (campo arado, por exemplo), a probabilidade de 

encontro dada a intersecção é bastante alta. Falhas podem ocorrer porém no caso de 

pouca experiência ou simples diferenças individuais por parte dos membros da equipe 

encarregada da prospecção (Plog et al. 1978). Outros fatores são relacionados à época do 

ano, ao período do dia (manhã, tarde), condições de luminosidade e condições físicas 

e/ou psicológicas da equipe (Ammerman & Feldman 1978; Dunnell 1988; Shott 1995). 

Alguns fatores inerentes ao material arqueológico podem influenciar nas taxas de 

encontro, como por exemplo tamanho e cor do material (Wandsnider & Camilli 1992). 

Para evitar que diferenças na capacidade individual de reconhecimento de material 

arqueológico possam imprimir um erro sistemático na prospecção, é aconselhável que as 

equipes sejam misturadas ou que membros da equipe de prospecção não mantenham 

sempre a mesma posição entre si (Dunnell 1988).   
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No caso de métodos de sub-superfície, os principais fatores relacionados ao 

encontro de material e que estão sujeitos ao controle do pesquisador são o tamanho da 

sondagem e a técnica de inspeção. Por “sondagem” subentende-se aqui qualquer 

intervenção de sub-superfície cuja geometria seja voltada para o encontro de material 

soterrado, sem ênfase nas características espaciais que este material possa apresentar. Os 

tipos mais comuns de sondagem são definidos abaixo: 

 

Poços-teste:  são sondagens relativamente amplas, geralmente de seção quadrada, 

variando de 25 a 100 cm de lado e profundidade não ultrapassando 1 m. Um caso 

específico é o das “cabines telefônicas”, onde a sondagem de 1 m x 1 m chega a ter 2 m 

de profundidade. 

Trincheiras: Semelhantes aos poços-teste, sendo que uma das dimensões 

horizontais ultrapassa a outra em pelo menos duas vezes, apresentando um aspecto linear. 

Furos de cavadeira: sondagens pequenas, cilíndricas, raramente ultrapassando 30 

cm de diâmetro, feitas com cavadeira “boca de lobo”. Os limites da cavadeira geralmente 

impedem que a sondagem ultrapasse em muito os 50 cm de profundidade. 

Tradagens: sondagens realizadas comumente com o trado manual, tendo como 

resultado um furo muito próximo ao realizado com cavadeiras. A vantagem da tradagem 

é a maior profundidade que pode ser teoricamente alcançada; a desvantagem é o fato de o 

aparelho triturar muitas das peças que possam estar enterradas, além de ter seu 

funcionamento comprometido pela existência de raízes e pedras. 

 

O tamanho de uma sondagem influi diretamente na probabilidade de encontro de 

material arqueológico, uma vez que este mesmo material, além de apresentar densidades 

variáveis de sítio para sítio, geralmente não se distribui de maneira regular dentro de uma 

mesma área (ver Mc Manamon 1984 e Kintigh 1988 para uma discussão destes fatores). 

Deste modo, uma série de sondagens pode interceptar a área de ocorrência de material 

arqueológico, mas falhar em encontrar um exemplar arqueológico, o que não 

caracterizaria uma detecção. Parece claro que quanto maior o volume da sondagem, 

maior a probabilidade de encontro de material arqueológico. Um poço-teste de 1 m x 1 m 

promete uma maior probabilidade de encontro do que um furo de cavadeira. Em uma 
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comparação controlada entre furos de cavadeira e poços-teste de 40 cm de diâmetro 

realizados dentro da área de um sítio, McManamon (1984:260) obteve resultados muito 

mais efetivos com os poços-teste: 78 % dos poços-teste resultaram na detecção de 

artefatos, contra somente 45 % dos furos de cavadeira, o que representa uma taxa de 

detecção 70% maior por parte dos poços-teste. O que deve ser levado em conta, porém, é 

o custo de cada tipo de sondagem e os benefícios alcançados. Kintigh (1988) ilustra bem 

estas relações de custo / benefício com simulações do tipo Monte Carlo para sítios 

apresentando diferentes diâmetros (considerando os sítios como círculos) e diferentes 

densidades de artefatos por metro quadrado. O autor assumiu que dado um custo fixo, 

para cada poço-teste de 1 m x 1 m é possível cavar 4 poços-teste de 40 cm x 40 cm, ou 16 

furos de cavadeira com 15 cm de diâmetro. Para densidades baixas, de 1 artefato / m², 

poços-teste de 1 m x 1 m são muito mais efetivos para o encontro de material 

arqueológico. Para densidades maiores, no entanto, esta relação se inverte (Kintigh 

1988:702-703). Além destas expectativas teóricas, pode-se citar uma comparação prática 

feita por McManamon (1984:266) onde os tradagens de 10 cm de diâmetro foram 

realizadas 2,5 vezes mais rápido do que os poços-teste de 40 cm de diâmetro. Porém, 

quando se tem em mente que cada poço-teste permitia a inspeção de 63 litros de terra 

contra apenas 3,9 litros inspecionados pela tradagem, chega-se à conclusão de que um 

poço-teste permite a inspeção de 16 vezes mais terra, por um custo apenas 3 vezes maior.   

No tocante à técnica de inspeção, seja qual for o tipo de sondagem, um 

denominador comum deve estar presente: a realização do peneiramento. O material 

proveniente de uma sondagem deve ser peneirado de qualquer maneira; o “método” da 

inspeção visual com a ajuda de uma colher de pedreiro para revolver a terra é 

simplesmente indefensável. Isto já foi bastante discutido na literatura (p.ex., 

McManamon 1984; Nance & Ball 1986; Nicholson 1983; Peacock 1996), e a prática de 

se realizar sondagens sem peneiramento pode ser considerada puro desperdício de tempo 

e recursos. A simples inspeção visual depende fortemente da acuidade visual, 

experiência, paciência e rigor individuais dos elementos da equipe, e além de permitir 

que uma grande gama de material arqueológico passe despercebida pelas próprias 

limitações do olho humano, não fornece absolutamente nenhum parâmetro de 

comparação entre sítios, e nem mesmo entre sondagens dentro de um mesmo sítio. 
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Peacock (1996:74), por exemplo, mostrou que as áreas de sítios detectados por meio de 

sondagens sem peneiramento são consistentemente subestimadas. Nicholson (1983:276) 

comparou vários métodos de sondagem em uma mesma área, e o único que falhou 

completamente em detectar material arqueológico foi a sondagem sem peneiramento. 

Decididamente, descartar o peneiramento como medida de economia NÃO é uma opção 

razoável.   

A discussão de intervenções de subsuperfície será feita de maneira mais 

aprofundada no próximo item, uma vez que esta modalidade de intervenção está 

intimamente ligada a áreas que apresentam pouca visibilidade arqueológica, seja por 

cobertura vegetal ou por sedimentação. 

 

7.2 – A Detecção de Vestígios Arqueológicos em Áreas com Baixa Visibilidade 

 

Os métodos de levantamento regional e amostragem probabilística introduzidos 

nos anos 70 e discutidos no Item 6 logo foram avaliados criticamente por arqueólogos 

que lidavam com uma realidade bastante distinta: ao invés dos amplos pavimentos 

desérticos do sudoeste dos Estados Unidos, os levantamentos tinham que ser realizados 

em áreas com densa cobertura vegetal, existentes na costa leste do EUA e em grande 

parte do Canadá.  

Um dos primeiros artigos a se ocupar do tema foi o de Lovis (1976), que propôs 

uma técnica de inspeção do subsolo chamada “divoting”, consistindo no corte de um 

quadrado de aproximadamente 30 x 30 cm (1 x 1 pé) do solo orgânico superficial, em 

intervalos de aproximadamente 90 m (100 jardas). A capa de solo superficial é então 

revirada e inspecionada para checar a existência de material arqueológico aderido. O 

autor justificou o uso desta técnica assegurando que os vestígios culturais sempre 

ocorriam na interface entre o solo orgânico e o subsolo, o que pode ser considerado um 

tanto tautológico, uma vez que a técnica só permitia a detecção de vestígios nessa faixa 

de profundidade. Outro problema se relaciona ao uso da pura e simples inspeção visual, 

sem o auxílio de peneiras 25. Apesar disto, o artigo de Lovis teve uma certa importância 

histórica e suscitou maior discussão sobre o tema.  

                                                           
25 Para uma crítica ao tratamento estatístico do artigo, ver Nance (1979). 
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Paralelamente, arqueólogos canadenses também estavam tentando otimizar os 

procedimentos de campo em áreas florestadas. Ótimos exemplos de aplicação de 

amostragem probabilística em áreas florestadas podem ser encontrados em Spurling 

(1980) e Alexander (1983), que trabalharam em uma região da Colúmbia Britânica. O 

método empregado foi o de realizar poços-teste de 1 m x 1 m espaçados de 50 m e 

sujeitos a peneiramento, cobrindo quadrados de 500 m x 500 m escolhidos aleatoriamente 

de acordo com uma estratificação da área de pesquisa. Os resultados foram muito mais 

satisfatórios e a análise estatística mostrou as diferenças básicas (devido ao viés) entre tal 

procedimento e os levantamentos tradicionais (assistemáticos) realizados anteriormente.  

Ambientes florestados da América do Sul não foram tratados com muito rigor 

neste sentido. Uma das poucas exceções é o artigo de Zeidler (1995), que mostrou ser 

possível e viável trabalhar com amostragem probabilística, prospecção em quadrados e 

execução de sondagens em áreas tratadas tradicionalmente como proibitivas do ponto de 

vista probabilístico. O autor se utilizou de quadrados de 100 m de lado (1 ha) e executou 

cinco poços-teste de 50 cm de lado em cada quadrado quando a visibilidade não permitia 

a inspeção de superfície. Apesar do pequeno número de poços-teste e do grande intervalo 

entre os mesmos (71 m nas diagonais e 99 m nas laterais do quadrado), os resultados 

foram bastante positivos: 30 a 40 % dos quadrados apresentaram sítios, e 20 a 30 % das 

sondagens apresentaram material arqueológico. Outro exemplo, desta vez brasileiro, no 

sentido de se obter uma cobertura sistemática de áreas prospectadas pode ser encontrado 

em Neves (1984), que relata experiências realizadas no Estado de São Paulo. Importante 

neste artigo são as estimativas do número de pessoas e do tempo necessário para cobrir as 

unidades de prospecção (quadrados de 1 km de lado, ou 100 ha), bem como a 

explicitação do espaçamento entre integrantes da equipe. 

A eficácia de sondagens na detecção de vestígios arqueológicos foi bastante 

debatida (ver Howell 1993; Kintigh 1988; Lightfoot 1986, 1989; Nance & Ball 1986, 

1989; Shott 1985, 1989). O pomo da discórdia parece se relacionar às probabilidades de 

encontro de macroartefatos, aqueles visíveis a olho nu, em campo. Realmente, se 

tomarmos somente macroartefatos como parâmetro de descoberta, veremos que a 

probabilidade de um furo de cavadeira com 20 cm de diâmetro ou mesmo um poço-teste 

de 30 cm de lado resultarem na detecção de material arqueológico é relativamente 
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pequena. Algumas estimativas estão ilustradas em McManamon (1984:272). Esta 

probabilidade deve aumentar vertiginosamente, porém, se levarmos em conta aqueles 

milhares de artefatos que não vemos a olho nu: os microartefatos. Produzidos em 

números infinitamente maiores do que suas contrapartes macroscópicas, os 

microartefatos podem ser considerados potencialmente interessantes do ponto de vista da 

detecção de vestígios arqueológicos. O termo “microartefato” é utilizado para designar 

todos os artefatos26 cujo tamanho seja pequeno o suficiente para impedir sua detecção em 

condições normais de campo (Dunnell & Stein 1989; Vance 1989). São portanto artefatos 

cujo tamanho demanda o uso de instrumentos óticos para que sua caracterização seja 

possível, o que os coloca como sendo granulometricamente atribuíveis à fração areia ( 

tamanho menor ou igual a –1 phi, ou 2 mm ).  

Vários artigos já foram escritos sobre o tema, abordando diferentes questões. A 

abordagem intra-sítio, voltada à identificação de áreas de atividade, pode ser 

exemplificada por Hassan (1978), Hull (1987), Sherwood et al. (1995), Stein & Teltser 

(1989) e Vance (1989). A abordagem regional, onde microartefatos são utilizados como 

meios de deduzir o antigo uso da terra e detectar sítios arqueológicos, pode ser 

encontrada em Fladmark (1982), Madsen & Dunnell (1989) e  Nicholson (1983).  

Cabe aqui uma análise mais pormenorizada do artigo de Nicholson (1983), que 

foi quem testou de maneira mais sistemática a eficácia das técnicas de sondagem 

comumente utilizadas em Arqueologia, incluindo um estudo pioneiro da utilidade de 

microartefatos como fatores de identificação de sítios arqueológicos. O autor testou 

quatro técnicas de prospecção de subsuperfície em uma mesma área, e avaliou os 

resultados e custos referentes a cada uma delas.  

A primeira técnica foi a execução de poços-teste de 1 m² por 20 cm de 

profundidade, com peneiramento, onde foram obtidos 11 “sucessos” (eventos de detecção 

de material arqueológico) de um total de 160 unidades sondadas, ou 7% de detecção.  

A segunda técnica utilizada foi a execução de poços-teste circulares de 50 cm de 

diâmetro por 40 cm de profundidade, onde o solo foi apenas inspecionado, sem 

peneiramento. Não houve nenhum evento de detecção nas 140 unidades sondadas desta 

maneira.  

                                                           
26 Vide definição de “artefato” no Item 5. 
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A terceira técnica compreendia furos de cavadeira com 20 cm de diâmetro e 1 m 

de profundidade, sujeitos a peneiramento e coleta de uma amostra de solo para posterior 

análise de microartefatos. Foram registrados 9 eventos de detecção para 80 unidades 

sondadas (11% de detecção), sendo que 7 “sucessos” se deveram à presença de 

microartefatos.  

A quarta técnica foi a execução de tradagens até uma profundidade de 2m, com 

coleta de amostras de solo a cada 10 cm para análise de microartefatos. Foram obtidos 45 

eventos de detecção para 140 unidades sondadas, o que resultou na maior porcentagem de 

detecção dentre as quatro técnicas, com 32% de detecção.   

Os resultados obtidos pelo autor são bastante ilustrativos ao mostrarem a 

ineficácia das sondagens sem peneiramento e ao mesmo tempo o potencial de 

microartefatos como fatores de detecção. Ocorre porém que, ao tentar entender as 

relações entre a ocorrência de microartefatos e de artefatos macroscópicos, o autor 

chegou à conclusão de que não havia correlação espacial entre ambos. De um total de 260 

sondagens onde foram coletadas amostras para microartefatos e artefatos maiores, em 

apenas um caso houve co-ocorrência de ambos. Isto quer dizer que em sondagens onde 

existiam microartefatos não eram recuperados artefatos maiores, e vice-versa. O autor 

atribuiu esta discrepância à mobilidade dos microartefatos pela ação eólica (op. cit.: 279). 

 Do ponto de vista teórico, não há realmente porque imaginar que a localização de 

microartefatos “mimetize” a localização de artefatos macroscópicos (Sherwood et al. 

1995; Stein & Teltser 1989; Vance 1989). Microartefatos são introduzidos e preservados 

no registro arqueológico de maneira distinta de suas contrapartes macroscópicas, são 

sujeitos a diferentes modos de transporte, e portanto não se deve esperar que sempre haja 

correlação espacial entre eles (p. ex., Hull 1987). Por outro lado, microartefatos são 

formados de várias maneiras, podendo ser incorporados ao registro arqueológico já em 

tamanhos diminutos, como é o caso da microdebitagem lítica, ou podendo se tornar 

microartefatos em uma fase pós-deposicional, como é o caso de fragmentos de cerâmica, 

carvão, ossos ou conchas microscópicos (Dunnell & Stein 1989), bem como fragmentos 

líticos resultantes de quebra por ação de implementos agrícolas. Nos casos em que há 

formação de microartefatos por quebra de material via implementos agrícolas, pode-se 

esperar uma boa correlação entre artefatos e microartefatos, uma vez que este últimos 
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teriam sido formados nas proximidades dos primeiros. Embora não esteja ainda bem clara 

qual a verdadeira utilidade dos microartefatos enquanto elementos de detecção de sítios 

arqueológicos, existem algumas razões para pensar que a implementação de métodos que 

incluam a análise da presença de microartefatos possam ser mais bem sucedidos do que a 

inspeção feita unicamente com peneiras. 

Uma abordagem alternativa aos métodos de sondagem tradicionais que  se mostra 

promissora é o uso de equipamento agrícola para a abertura de “janelas” na cobertura 

vegetal, conforme sugerido por Bloemker & Oakley (1999) e Davis Jr. et al. (1982). No 

primeiro artigo os autores  se utilizaram de um “arado quebra-fogo” ou “firebreak plow” 

para criar linhas de 60 cm de largura por 5 a 20 cm de profundidade, formando na 

verdade uma pequena trincheira dentro de áreas florestadas. A terra proveniente destas 

trincheiras é deslocada para as laterais, permitindo a inspeção visual da própria trincheira 

e da terra removida em uma faixa de aproximadamente 1 m de largura. Estimativas feitas 

a partir dos resultados obtidos dão conta de que até 90% dos sítios detectados por meio 

do uso deste equipamento não o teriam sido por meio de poços-teste (Bloemker & Oakley 

1999:79). Na publicação de Davis Jr. et al. (1982)  os autores passaram o arado 

convencional em quadrados de prospecção de 300 x 300 pés (aproximadamente 90 x 90 

m ou 8.300 m²) dentro da área a ser inundada por uma represa, obtendo assim condições 

de visibilidade ótima e comparável para todas as unidades amostrais. 
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8 – O Tratamento de Sítios em Superfície 

 

Sítios em superfície e sujeitos à ação do arado são normalmente desprezados 

pelos arqueólogos. O raciocínio por trás de tal prática é a perda de informação espacial 

que se tem quando práticas agrícolas ou outras intervenções humanas modernas são 

implementadas sobre áreas contendo material arqueológico. A raiz de tal raciocínio é 

facilmente traçável aos primórdios da Arqueologia. Os objetivos básicos dos trabalhos 

pioneiros de levantamento arqueológico eram o estabelecimento da história cultural das 

regiões de interesse, a sucessão de “culturas” pré-históricas, a determinação de 

marcadores cronológicos, etc. Com base nisto, não seria estranho que os autores 

estivessem interessados em sítios grandes, estratificados, de onde se pudesse extrair 

material para construir seriações confiáveis. Exemplos deste raciocínio são encontrados 

em Wulsin (1941), que realizou levantamentos no noroeste da África. O autor explica 

quais seus pressupostos, e porque sítios arqueológicos superficiais eram considerados 

inadequados: 

 

“[T]he lower of any two layers is the older. The application of this principle is 

known as the stratigraphic method. It is the foundation of good archaeology. (…)it is 

almost always possible for the careful excavator to determine what took place and why, 

and to fix the relative age of the discovered objects with a good deal of certainty. The 

study of implements found on the surface of the ground yields much less satisfactory 

results. Tools of all ages occur together(…).” (Wulsin 1941:9, ênfase adicionada). 

 

Outro exemplo é encontrado em Phillips (1970), ao descrever a continuidade dos 

trabalhos no Vale do Mississipi, executados entre 1949 e 1955: 

 

[T]he reader may have detected a certain disenchantment with surface collecting. 

I shall say little about the use of surface collections in seriations because this method 

does not yield the kind of organization aimed here.” (Philips 1970:3, ênfase adicionada).   
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É interessante notar que mudaram os métodos, as teorias e os objetivos, mas o 

raciocínio continuou bastante intocado. Apesar de ampla bibliografia demonstrando que 

padrões espaciais são preservados mesmo após séculos de aradura, muitos arqueólogos 

ainda elaboram relatórios com observações como “sítio destruído por arado”(!). Além 

disso, com o advento da datação por termoluminescência, é possível obter-se controle 

cronológico sem haver necessariamente estratigrafia. O artigo de Dunnell & Feathers 

(1994) apresenta um histórico dos preconceitos acerca do uso de informações de 

superfície e contém uma série de resultados bastante satisfatórios obtidos a partir de 

amostras de cerâmica provenientes de terrenos arados. 

 

8.1 – Considerações Sobre o Tratamento de Sítios em Superfície 

 

A palavra “Arqueologia” sempre foi associada á palavra “escavação”. Uma breve 

consulta ao dicionário Aurélio nos fornecerá uma definição sucinta de nossa profissão: 

 

 “Arqueologia.  Ciência que estuda a vida e a cultura dos povos antigos por meio 

de escavações, ou através de documentos, monumentos, objetos, etc., por eles deixados. 

(Ferreira et al. 1995) 

Apesar de possíveis divergências em torno desta definição, é fato que poucos 

arqueólogos irão discordar do princípio de que, fazendo um trocadilho com a célebre 

frase de Willey & Phillips, arqueologia é escavação ou não é nada.  

Tanto para o público em geral como para grande parte dos profissionais da área, o 

registro arqueológico é visto geralmente como consistindo de objetos e feições 

enterradas, cujo maior ou menor valor científico parece estar diretamente relacionado ao 

número de metros cúbicos de sedimento recobrindo os mesmos. Sítios enterrados em 

terraços fluviais, abrigos rochosos e cavernas são considerados a “elite” em termos 

arqueológicos, uma vez que sua suposta integridade é maior. Ao mesmo tempo,  a 

definição de “sítios perturbados” ou “destruídos” passa pelo fato de os mesmos estarem 

próximos à superfície.  

A fragilidade deste argumento é patente quando se tem em vista que todo sítio 

enterrado já esteve em superfície, e portanto já foi sujeito às mesmas forças naturais e 
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culturais que afetam os sítios rasos. Muito já foi escrito a respeito de processos de 

formação de sítios arqueológicos, e sabe-se hoje que o soterramento não é sinônimo de 

preservação das relações espaciais entre artefatos (p.ex.: Araujo 1995b; Villa 1982). 

O contra argumento vem na forma de uma posição que parece inatingível: 

processos atuais de “destruição” induzidos por ação humana não têm paralelo no mundo 

natural, e portanto os sítios arqueológicos sujeitos a tais processos estariam 

irremediavelmente perdidos. Embora tenhamos que concordar que uma terraplenagem 

realizada por tratores de esteira possa obliterar completamente um sítio, não é esse tipo 

de agente que é mais freqüentemente invocado. O maior vilão, o grande responsável pela 

destruição do patrimônio arqueológico, seria o famigerado arado. Seja puxado por tração 

animal ou mecanizado, o arado tem sido o principal bode expiatório no rol dos agentes 

destruidores de sítios arqueológicos. Nossa relação com terrenos arados é ambígua. Ao 

mesmo tempo que temos nestes locais visibilidade ótima e portanto condições 

privilegiadas na hora de encontrar sítios arqueológicos, a destruição aparente que 

presenciamos quase que instantaneamente rebaixa tais sítios a uma classe menor, à classe 

dos “sítios perturbados”. Como a grande maioria dos sítios arqueológicos é encontrada 

nessas situações, poderíamos supor que a grande maioria está destruída. Classes inteiras 

de sítios arqueológicos, como por exemplo sítios cerâmicos Tupiguarani, podem ser 

encarados como estando nesta situação. A opinião defendida aqui é a de que um sítio 

começa a correr sério risco a partir do momento em que o rótulo de “sítio perturbado” é 

aplicado a ele, maior risco do que o sítio correu durante todos os séculos, desde que foi 

abandonado, ou desde que sofreu a ação do arado pela primeira vez. Um “sítio 

perturbado” é uma espécie de terra de ninguém, onde podemos relaxar nossos métodos e 

realizar amplas coletas de superfície “comprobatórias” (um eufemismo para “catação”) 

sem muito trabalho. Fica, porém, uma pergunta no ar: quão perturbado, alterado ou 

destruído um sítio está por ter sido arado?  Esta pergunta pode ser respondida de duas 

maneiras, com ou sem o uso do senso comum.  

O senso comum é um mecanismo que usamos para lidar com questões do dia-a-

dia, para mantermos nossos relacionamentos, para evitarmos conflitos, para lidarmos com 

situações de perigo, em suma para sobrevivermos enquanto indivíduos da espécie. Este 

breve parêntese serve, somente, para ilustrar o quanto o senso comum tem sido utilizado 
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na avaliação do impacto que os métodos de aradura têm sobre os sítios arqueológicos. 

Apesar de suas reconhecidas vantagens, o senso comum não serve como plataforma para 

a construção de uma ciência. Antes de se formar uma idéia a respeito do que ocorre em 

termos de um determinado processo, é necessário estudar os mecanismos envolvidos no 

mesmo. Nosso cérebro tende a ordenar o mundo de alguma maneira, não deixando 

lacunas. A ausência de teoria implica na imediata adoção do senso comum como 

arcabouço explanatório (Dunnell 1982). Ao usarmos somente o senso comum, nada 

parece apagar de nossa mente a imagem de um trator puxando um arado ou uma grade. 

Blocos de terra voando pelos ares e, com eles, toda a informação relativa ao contexto das 

peças, cronologia, espacialidade. Nada poderia ser mais falso. Apesar da existência de um 

considerável corpo de conhecimentos acumulados nas últimas décadas, a implementação 

de métodos visando a plena exploração de sítios arqueológicos de superfície parece ter 

sido quase totalmente ignorada no Brasil (mas vide exceções em Caldarelli 1983; Wüst & 

Carvalho 1996). 

Uma exploração ampla do potencial dos sítios superficiais possui vários 

desdobramentos, e depende um pouco de nos libertarmos do senso comum que permeia a 

disciplina e a prática arqueológica.  

Em primeiro lugar, a noção de que existem sítios “intactos” deveria ser abolida. A 

existência de uma elite de “sítios intactos” pressupõe a existência de sítios de segunda 

classe, onde os métodos podem ser afrouxados sem que o pesquisador fique com peso na 

consciência. Embora ninguém negue a existência potencial de diferentes estados de 

conservação, nosso atual grau de conhecimento a respeito de processos de formação de 

sítios e geoarqueologia indica que a categoria de “sítio intacto” é uma abstração, não 

verificável em termos empíricos. Consequentemente, todo o sítio deve ser considerado 

como portador de informação até que se prove o contrário. A aplicação de um princípio 

básico do Direito, o princípio da inocência presumida, seria de bom alvitre na prática 

arqueológica. Se não temos como provar que um sítio está destruído, ele não está. 

Em segundo lugar, temos que nos libertar da noção de que a prática arqueológica 

só é legitimada pela escavação. Novamente, este é um conceito que vem se perpetuando 

por décadas, e que pode ser encontrado em livros-texto básicos. Estudos mais recentes já 

demonstraram que sítios superficiais sujeitos à aradura podem fornecer dados da mais 
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alta qualidade, em muitos casos sem necessidade de escavações, conforme será exposto 

adiante. 

Em terceiro lugar, ao contrário do que nossa impressão ou senso-comum 

transmite, o princípio de funcionamento do arado e implementos agrícolas correlatos 

consiste basicamente em revolver a terra, e não transportá-la (p. ex.: Studman & Field 

1975). Assim, existe uma movimentação vertical que pode atingir em média uma faixa de 

40 cm de profundidade, aliada a uma movimentação horizontal de pouca expressão, 

conforme será exposto adiante. Se quisermos usar nosso senso comum para incorporar 

esta informação, é só notar que se a terra fosse de fato transportada pelo arado, toda 

plantação teria a forma de uma bacia, dado o fato de que a terra arrastada seria 

forçosamente acumulada nas laterais.  

Vencidas estas três heranças do senso comum que permeiam nossa disciplina, 

pode-se partir para uma abordagem mais produtiva dos sítios arqueológicos em 

superfície.   

  

8.2 – Principais Referências Sobre o Tema 

 

Um dos trabalhos pioneiros na utilização sistemática de vestígios em superfície 

foi o realizado por Binford et al. (1970) em Hatchery West, um sítio na área de inundação 

de um reservatório. Os autores se utilizaram de implementos agrícolas como ferramenta 

para melhorar as condições de visibilidade do sítio, e assim o sítio foi arado com este 

objetivo específico. Os dados de superfície foram então utilizados como parâmetro para a 

escolha de áreas a serem escavadas. O primeiro artigo a defender especificamente o uso 

de materiais de superfície de maneira sistemática parece ter sido o de Redman & Watson 

(1970) intitulado “Systematic, Intensive Surface Collection”. Os autores procuraram 

testar a hipótese de que as distribuições de artefatos em superfície e enterrados são 

relacionadas de tal modo que a descrição da primeira permite predizer a segunda.  

Em ambos artigos, os dados provenientes da superfície são utilizados na escolha 

dos locais a serem escavados, e na detecção de feições que não afloram no terreno. Deste 

modo, o material em superfície é visto como um instrumento de predição do que ocorre 

em sub-superfície.  
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Outra linha de trabalho, preconizada por Dunnell & Dancey (1983; Dancey 1974; 

também Davis 1975) encara o registro arqueológico de superfície como fonte 

significativa de dados per se, não necessariamente relacionada ao que existe em sub-

superfície e sem o caráter de subordinação ao que está enterrado. Os dados contidos em 

sítios superficiais não seriam “melhores” nem “piores” do que os dados provenientes de 

sítios enterrados, seriam apenas diferentes e muitas vezes complementares. Estes autores 

chamaram a atenção para o fato de que o raciocínio procurando uma relação entre 

superfície e sub-superfície não leva em conta os tipos de processos pós-deposicionais 

atuantes no sítio. No caso de um sítio arado, esta relação se verificará somente na faixa de 

terra revolvida pelo implemento agrícola, e não se estenderá por todo o perfil 

estratigráfico. 

Uma primeira estimativa do deslocamento sofrido por artefatos em terrenos 

arados foi realizada por Roper (1976), onde a autora pôde determinar o quão distantes 

estavam entre si fragmentos de artefatos líticos quebrados e sujeitos à remontagem. A 

média de deslocamento foi de 5 m na direção de passagem do arado. 

Alguns artigos subseqüentes procuraram entender melhor quais as relações entre o 

que aparece em uma superfície arada e o total da população de artefatos existentes na 

zona de aradura27. Nesta linha está o trabalho de Ammerman & Feldman (1978), que 

realizaram coletas de superfície em um mesmo terreno arado, em diferentes épocas do 

ano, ao longo de dois anos. Os autores chegaram a algumas conclusões interessantes: 1) a 

primeira coleta tende a produzir artefatos maiores do que as coletas subsequentes; 2) 

condições de luz na hora da prospecção e quantidade de precipitação após o evento de 

aradura têm enorme influência nas taxas de encontro de artefatos; e 3) consequentemente, 

múltiplas coleções nem sempre têm resultados consistentes quando comparadas 

individualmente entre si. Os autores sugerem que a melhor estimativa só pode ser dada 

pela combinação dos dados provenientes das várias coletas. Deste modo, coletas 

sucessivas seriam um ótimo meio de garantir uma amostra significativa da população de 

artefatos existentes na zona de arado, bem como de definir limites de concentrações e 

áreas de dispersão de material arqueológico. 

                                                           
27 Por “zona de aradura”entende-se a faixa vertical de solo que é alcançada pelos implementos agrícolas 
mais comuns: arado, grade, subsolador, etc.  
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No início da década de 1980, a publicação de um volume inteiro versando sobre 

métodos de tratamento de sítios sujeitos à aradura, intitulado “Plowzone Archaeology” 

(O’Brien & Lewarch 1981),  pode ser considerado um marco. Os resultados obtidos por 

vários autores confirmaram a legitimidade dos dados de superfície como fontes 

significativas de informação, independente de qualquer intervenção no subsolo. Dentre os 

vários artigos publicados merecem destaque a experiência realizada por Lewarch e 

O’Brien (1981b), onde artefatos com três diferentes classes de tamanho foram colocados 

na superfície de quadrículas previamente demarcadas, obedecendo três organizações 

espaciais distintas e sujeitos a dois tipos de tratamento com arado: o primeiro tratamento 

consistiu em uma só passagem no sentido N-S, e o segundo tratamento em três passagens 

na direção N-S, S-N e N-S novamente. Os resultados mostram que, apesar de haver perda 

na resolução dos padrões espaciais, é possível ainda divisar a existência de padrões, ou 

seja, a aradura não implica na dispersão aleatória de artefatos sobre o terreno. Apesar de 

não possuir a proveniência exata das peças (que foram colocadas em quadrados), os 

autores observaram deslocamentos médios da ordem de 3 m no sentido percurso do arado 

e 40 cm na perpendicular. Este deslocamento não é igual para todas as classes de 

tamanho; peças menores tendem a sofrer menos deslocamento do que peças maiores. 

Baseados em dados experimentais advindos da agronomia, os autores também sugerem 

que um equilíbrio no deslocamento horizontal e vertical das peças seria alcançado após 

15 episódios de aradura. Do mesmo modo, o efeito de tamanho observado empiricamente 

por vários autores foi explicado pela própria mecânica da aradura; peças maiores tendem 

a ser segregadas pelo arado e são empurradas para a superfície. Os autores sugerem ainda 

métodos gráficos para minimizar o “ruído de fundo” e maximizar a interpretação dos 

padrões. Irei apresentar estes métodos mais à frente, na discussão geral.  

Outra experiência, realizada por Ammerman (1985), teve por objetivo 

documentar o deslocamento das peças no sentido da passagem do arado, bem como 

definir qual o papel da declividade do terreno nessa movimentação. O autor tentou 

estimar também qual a relação entre o número de peças na superfície e o total de peças 

soterradas na zona de aradura. Para tanto, foram usadas pastilhas de cerâmica de tamanho 

padrão (2,5 cm x 2,5 cm x 0,5 cm), colocadas em linhas, com um espaçamento de 20 cm 

e enterradas a 2 cm de profundidade. Seus resultados mostraram um deslocamento médio 
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de 2,19 m para as peças após pelo menos 9 episódios de aradura. O deslocamento médio 

encosta abaixo (perpendicular à linha do arado) foi em torno de 1m. A proporção de 

peças aflorando à superfície variou conforme as condições de visibilidade, ficando entre 

7,4 % e 4,4 %. Estes resultados são bastante semelhantes aos obtidos por Lewarch & 

O’Brien (1981b), que obtiveram uma porcentagem média de 5,78 % das peças aflorando 

em superfície após três eventos de aradura. Esta proporção, no entanto, varia de acordo 

com as dimensões dos fragmentos. Quanto maior a dimensão, maior a porcentagem de 

peças em superfície.  

Por fim, cabe citar a experiência realizada por Odell & Cowan (1987), que 

utilizaram artefatos líticos de vários tamanhos, enterrados a 15 cm de profundidade e 

espaçados de 50 cm, sujeitos a um maior número de eventos de aradura (14 eventos) e 

portanto com a obtenção de estimativas mais confiáveis. Os autores não coletaram as 

peças experimentais que apareceram em superfície, mas apenas registraram suas 

características e as devolveram ao terreno. Os dados referentes à taxa de descoberta, ou a 

proporção de peças na superfície em relação à população total, confirmaram o que havia 

sido estimado em experiências anteriores: em torno de 5 a 6 % das peças afloram à 

superfície. A questão da variação de tamanho também foi confirmada; peças encontradas 

mais de uma vez eram consistentemente maiores do que as peças nunca encontradas ou 

encontradas apenas uma vez. 

No tocante ao deslocamento horizontal, os autores registraram basicamente três 

dados: deslocamento mínimo, deslocamento máximo, média e desvio padrão. Neste caso, 

a ocorrência de peças anormalmente distantes (“outlyers”) tende a distorcer a média, e a 

mediana teria sido uma descrição de tendência central mais confiável. De qualquer modo, 

mesmo tendo em mente que o deslocamento pode estar sendo um pouco superestimado, a 

média acumulada de deslocamento após 14 episódios de aradura chega a meros  2,04 m. 

Os autores não chegaram a um ponto onde haveria equilíbrio no deslocamento de peças, 

mas uma das figuras (op.cit.:470) mostra como a movimentação das peças é pouco 

direcionada; peças que foram coletadas mais de uma vez tiveram suas posições 

registradas, e pode-se perceber que algumas peças ao se movimentarem na verdade 

acabaram ficando mais próximas de sua posição original. As peças foram deslocadas com 

maior intensidade no sentido do arado (leste-oeste), e a área de ocorrência das peças 
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dobrou após as 14 passagens do arado. Aqui novamente deve-se tomar cuidado com o 

fato de que “outlyers” foram considerados, resultando portanto em uma superestimação 

da área. 

Além dos experimentos descritos, ao menos três artigos mostram alguns dos 

meios necessários para se operacionalizar uma estratégia eficiente de obtenção de 

informações arqueológicas a partir de terrenos arados. Dunnell (1988) descreve os 

resultados de três coletas sucessivas realizadas em um terreno que vem sido arado 

anualmente há mais de 100 anos. Além de controlar as condições de  coleta, 

estabelecendo um protocolo de campo e evitando assim uma “catação” de superfície, o 

autor realizou uma amarração espacial rigorosa e pôde comparar as posições das 

concentrações e dos artefatos isolados, compondo um panorama arqueológico 

inimaginável se tivessem sido utilizados os métodos tradicionais. Um segundo artigo trata 

da informação gerada por uma classe de artefatos bastante ignorada pelos métodos 

tradicionais. Madsen & Dunnell (1989) propõem o uso de microartefatos (objetos 

resultantes da ação humana com tamanho inferior a 2mm) como fontes de informação 

adicionais e complementares à informação gerada por macroartefatos (> 2mm) em 

terrenos arados. Por fim, em um terceiro artigo (Dunnell & Simek 1995), os autores 

estabelecem um modelo onde a zona de aradura é dividida em “zona de aradura máxima” 

e “zona de aradura mínima”. A zona máxima é aquela onde todo o material arqueológico 

é revolvido a cada evento de aradura. A zona mínima é aquela onde ocorre 

movimentação do material em episódios esporádicos, e onde porções de estruturas ou 

vestígios mais profundamente enterrados sofrem a ação do arado com menor freqüência. 

Um dado material, ao ser sujeito à ação do arado, vai tender a se fragmentar até chegar a 

um patamar de tamanho mínimo, abaixo do qual a energia transmitida pelo arado não é 

suficiente para que ocorra fragmentação. A partir do controle do tamanho dos 

fragmentos, os autores foram capazes de localizar pontos onde a incorporação de peças 

era mais recente, ou seja, peças maiores ocorriam em certos pontos devido ao fato de sua 

incorporação ser tardia em relação às peças já existentes na zona de aradura mínima. 

Seguindo este raciocínio, os autores chegaram à conclusão de que isso poderia ocorrer 

devido a três fatores: existência de poços de armazenagem, intrusão por raízes ou 

diferenças na topografia de sub-superfície. De qualquer modo, as escavações foram 
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realizadas somente nestes pontos, evidenciando poços de armazenagem que jamais 

seriam descobertos de outra maneira. 

Os resultados das experiências e observações feitas pelos autores acima mostram 

que: 

A) A movimentação horizontal de peças devido à ação do arado é muito menor do 

que geralmente se supõe. 

B) É possível observar padrões espaciais desde que a coleta de superfície seja 

sistemática. 

C) O refinamento dos resultados é diretamente proporcional ao refinamento da 

coleta. Apesar de bastante óbvia, esta colocação é necessária uma vez que não se pode 

esperar obter informações espacialmente relevantes a partir de uma coleta realizada em 

quadrados de 10m de lado (100 m²), por exemplo. 

D) Coletas sucessivas são necessárias para se obter parâmetros seguros a respeito 

da composição do registro arqueológico em estudo. 

E) O uso de microartefatos pode fornecer dados complementares importantes uma 

vez que, dado seu pequeno tamanho, não são sujeitos à mesma magnitude de transporte 

lateral. 

F) A datação pelo método da termoluminescência permite o estabelecimento de 

cronologias sem a necessidade de escavação. 

 

8.3 – Outras Abordagens 

 

A tônica dada neste capítulo a vestígios arqueológicos sujeitos à ação do arado 

obviamente não esgota o tema da Arqueologia de superfície, mas restringe-o às condições 

prevalecentes na Região Sudeste do país, onde sítios visíveis à superfície são quase 

sempre sinônimo de terrenos arados. Em regiões áridas ou semi-áridas do Nordeste 

brasileiro, ou ainda em locais onde a ausência sazonal de vegetação e queimadas anuais 

permitem uma boa visibilidade da superfície do solo, como na Região Centro-Oeste, há a 

possibilidade de se trabalhar com sítios superficiais não necessariamente arados. 

Independente do fator aradura, o potencial analítico de tais vestígios é enorme e digno de 
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estudo aprofundado per se. Alguns exemplos destas abordagens podem ser encontrados 

em Davis (1975), Ebert (1992) e Schlanger & Orcutt (1986). 

 

 

9 – Implementação dos Métodos na Pesquisa 

 

Archaeologists are samplers, but they tend to be too little considered 

with rigorousness when they select their samples. 

F. Plog (1968) – Archaeological Surveys: A New Perspective 

 

Neste trabalho, prosseguindo com a abordagem já efetivada anteriormente 

(Araujo 1995a), a unidade mínima de observação é o artefato. Todas as informações 

provenientes do levantamento arqueológico serão processadas levando em conta tanto 

artefatos isolados como agregados de artefatos, ou sítios arqueológicos. Dados os 

objetivos desta pesquisa e as características específicas do registro arqueológico no Alto 

Taquari, a definição de sítio arqueológico será arbitrariamente feita pela presença de 

três ou mais artefatos ocorrendo a uma distância máxima de 10 metros entre si. Esta 

definição leva em conta a escala de mapas com que se vai trabalhar (escala 1:10.000), 

uma vez que artefatos ocorrendo a distâncias superiores a 10 m podem ser plotados 

individualmente nas cartas topográficas disponíveis. 

Dados os objetivos propostos, a natureza dos vestígios arqueológicos e as 

características da área de estudo, algumas decisões devem ser tomadas no tocante à 

natureza das unidades operacionais. 

Em primeiro lugar, o objetivo principal é gerar informações sobre uma área 

bastante extensa. Todas as classes de vestígios arqueológicos serão consideradas fontes 

potenciais de informação. 

Em segundo lugar, a natureza dos vestígios arqueológicos na área favorece 

algumas estratégias em detrimento de outras. O registro arqueológico não é composto de 

agregados densos de artefatos. Os sítios são geralmente superficiais e sujeitos à ação do 

arado.  

Em terceiro lugar, a cobertura vegetal da área é bastante densa em vários locais. 

Há porções da área com visibilidade ótima, mas esta é uma exceção. 
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Cabe agora definir duas classes de unidades operacionais que deverão estruturar 

os tipos de observações feitas em campo e o modo como estas observações serão feitas.  

 

9.1 – Unidades Operacionais 

 

9.1.1- Unidades de Observação 

 

As unidades de observação estão divididas em duas classes, que variam em escala 

e em métodos de abordagem, mas que podem ser consideradas análogas. 

 

Artefato: unidade básica de observação em termos arqueológicos. A coleta de 

dados deverá ter seu foco dirigido para a localização de artefatos, e não de “sítios 

arqueológicos”. 

 

Área Piloto: porção discreta da paisagem que congrega os componentes 

ambientais e arqueológicos, e onde a coleta de informações será feita. 

 

9.1.2- Unidades de Análise 

 

Cada uma das unidades de observação acima pode, por sua vez, ser sujeita a um 

segundo nível de abordagem, de cunho analítico. 

  

 Atributos Funcionais: atributos do artefato que são funcionalmente relacionados 

ao ambiente, ou seja, que conferem alguma vantagem seletiva a seus portadores, seja em 

termos de produção de recursos, aumento populacional etc. (Dunnell 1978a; O’Brien 

1996). 

Atributos Estilísticos: atributos de artefatos que não são diretamente relacionados 

ao ambiente, ou que não possuem um valor seletivo detectável (Dunnell 1978a). Sua 
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utilidade reside no estudo de semelhanças homólogas28, resultantes de filiação étnica ou 

contato interétnico. 

 

Unidades Naturais (Estratos Ambientais): porções discretas da paisagem 

consideradas significativas em termos de seu valor conhecido ou potencial para a 

utilização humana (Dancey 1973). Em outras palavras, as unidades naturais teriam por 

definição um significado funcional para as populações humanas, sendo diretamente 

relacionadas a aspectos referentes à sobrevivência da população. 

 

9.2– Organização das Unidades 

 

A escolha de unidades potencialmente funcionais (tanto culturais como naturais) é 

tentativa, e tais escolhas devem ser testadas. É necessário haver uma correlação entre as 

unidades escolhidas e as variáveis ambientais significantes para que se possa postular 

uma relação de funcionalidade. Isto foi parcialmente observado no trabalho anterior, e 

deverá ser explorado nesta pesquisa. 

É interessante notar que as características do registro arqueológico na área, se por 

um lado podem ser consideradas “pobres” do ponto de vista tradicional, por outro são 

bastante apropriadas para o tipo de abordagem que se pretende realizar. Por exemplo, a 

natureza expediente da indústria lítica sugere características diretas de ligação entre 

atividades e ângulos de gumes, formas e comprimentos das lascas, sugerindo um forte 

componente funcional. A distribuição dos vestígios arqueológicos na paisagem também é 

um elemento chave na identificação de variáveis funcionais; estas últimas vão estar 

refletidas nas diferenças de densidade e presença/ausência de atributos ao longo dos 

diferentes domínios ambientais. 

 

 

 

                                                           
28 Para referências sobre o emprego dos termos “semelhanças análogas” e “semelhanças homólogas” ver 
Kroeber, 1931. 
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9.2.1 – Definição das Unidades Naturais 

 

A primeira classe de unidades a ser estipulada será a das Unidades Naturais. A 

delimitação destas unidades irá estruturar todos os estágios posteriores da pesquisa. O 

papel das unidades naturais é similar à definição de estratos em amostragem. É uma 

escolha que depende do julgamento do pesquisador, uma tentativa de separar o ambiente 

(ou universo de pesquisa) em unidades relativamente homogêneas.  Esta escolha é 

baseada em hipóteses a respeito das relações entre homem e ambiente, mas argumentos 

explícitos devem ser feitos para justificar estas escolhas. 

O primeiro argumento deve tratar das relações entre o ambiente moderno e 

ambientes pretéritos. Mesmo um conhecimento paleoambiental extremamente refinado 

da área (o que não é o caso) não seria suficiente para dar conta de variações sutis na 

distribuição de certos tipos de comunidades arbóreas, ou da presença ou ausência de uma 

espécie animal em particular em curtos espaços de tempo. O arqueólogo deve portanto 

centrar suas observações nas variáveis ambientais que possuam papéis relevantes na 

estruturação da paisagem. Tais variáveis serão as que pouco provavelmente sofreram 

mudanças durante o período de interesse, e ao mesmo tempo são responsáveis por grande 

parte da variação possível. Assume-se também que, se nem todas as variáveis ambientais 

têm o mesmo peso em termos funcionais, o mesmo será válido para as Unidades Naturais 

delas derivadas, que são construções feitas com o objetivo de ordenar o universo de 

estudo. Assim sendo, uma relação hierárquica será proposta: 

 

Unidades Naturais de Primeira Ordem Unidades Naturais de Segunda Ordem 

Geologia Proximidade da Água 

Geomorfologia Inclinação da Vertente 

Solos Orientação da Vertente 

 Posicionamento Topográfico 

 Altura Sobre o Nível de Base 

 

Tabela 6 
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As Unidades Naturais (UN) de primeira ordem são consideradas responsáveis por 

praticamente toda a variação em comunidades florísticas e faunísticas ao longo do tempo, 

e portanto seu potencial funcional deve ser bastante alto. É proposta a hipótese de que seu 

papel na modelagem de sistemas de subsistência e assentamento é altamente 

significativo29. 

As UN de segunda ordem também são consideradas importantes, mas sua 

importância é adicionada às características das UN de primeira ordem. A hipótese neste 

caso é a de que características  como inclinação da vertente ou altura sobre o nível de 

base serão consideradas importantes após o estabelecimento de uma comunidade em um 

determinado domínio ambiental. 

A implementação prática destas unidades foi feita por meio de recursos 

cartográficos e aerofotogramétricos. A partir de mapas topográficos (IBGE – escalas 

1:50.000 e 1: 250.000), temáticos (IPT 1981; PRÓMINÉRIO/CPRM 1986; 

PRÓMINÉRIO/IPT 1985) e fotografias aéreas (IAC - escala 1:25.000) foram definidas 

áreas cujas características ambientais pudessem ser consideradas relevantes para a 

pesquisa. Esta abordagem dá continuidade ao trabalho realizado anteriormente, que 

seguiu estas diretrizes gerais, embora de maneira pouco explícita. 

 

9.3 – Definição do Método de Amostragem 

 

Uma “verdade universal” em arqueologia (e talvez a única) é que todo o trabalho 

realizado na disciplina é amostral.  

De um modo ou de outro, todo levantamento ou escavação arqueológica está se 

utilizando de algum esquema de amostragem. O que ocorre é que na ausência de um 

programa explícito, a amostragem irá ser feita seguindo parâmetros internos e 

inconscientes do pesquisador responsável, ou dos técnicos, alunos e estagiários que estão 

incumbidos dos trabalhos de campo. Em se tratando de arqueologia, os danos são 

irreversíveis. O registro arqueológico não é um bem renovável, e não há como reparar ou 

refazer um trabalho de levantamento quando o material foi coletado ou quando a área de 

                                                           
29 Variáveis climáticas também teriam esse potencial, mas não serão tratadas devido à total ausência de 
dados sobre o assunto. 
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pesquisa foi sujeita a algum tipo de impacto severo (o que geralmente acontece no caso 

da arqueologia de salvamento).  

Uma vez definidas as unidades de observação e análise, cabe ainda a tarefa de 

definir qual o método a ser utilizado para se obter uma amostra representativa do Alto 

Taquari, tanto em termos arqueológicos como ambientais.  

Conforme exposto anteriormente, a área sobre a qual se deseja fornecer 

informações de cunho arqueológico (ou o universo de pesquisa) compreende 1441 km². O 

que se vai amostrar diretamente, porém, é o espaço, e não vestígios arqueológicos 

(Thomas 1975). Grande parte da bibliografia existente sobre levantamentos 

arqueológicos regionais lida com áreas bastante menores. Mesmo assim, os trabalhos 

consultados mostram que a fração amostral proposta (porcentagem da área sujeita a 

amostragem) raramente é alcançada na prática devido a problemas de visibilidade e 

acesso (p.ex. Schiffer & House 1975; Kerber 1993). Abaixo estão alguns exemplos do 

tamanho das áreas de pesquisa: 

 

 

Referência (autor, ano) Área de Pesquisa 
(km²) 

Doelle 1977 31,0 
Kerber 1993 2,02 
McManamon 1982 58,6 
Nance 1980 21,9 
Peacock 1996 97,0 
Raab 1977 85,5 
Rogge & Fuller 1977 52,8 

Tabela 7 

 

9.3.1 – Parâmetros Baseados nos Resultados Anteriores 

 

Uma primeira aproximação dos problemas a serem enfrentados no Alto Taquari 

levou em consideração os resultados obtidos previamente (Araujo 1995a). Para se 

estabelecer o plano de amostragem, levou-se em consideração a densidade média de 

vestígios arqueológicos para cada área piloto. Este cálculo foi feito simplesmente 

dividindo-se o número de vestígios arqueológicos pela área. É importante notar que além 
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dos agregados de artefatos (“sítios”), as ocorrências arqueológicas (vestígios isolados) 

entraram neste cálculo. Os resultados estão apresentados a seguir: 

 

 

Área Piloto Área (km²) Densidade Arqueológica 
(Vestígios/km²) 

Taquari Guaçu – TQG 17,77 0,73 
Taquaruçu da Serra – TQS 14,82 0,68 

Corisco – CRC 18,04 0,22 
Tabela 8 

 

Mesmo levando-se em conta que nenhum levantamento arqueológico é exaustivo,  

e que portanto as estimativas acima podem ser consideradas conservadoras, dois fatores 

podem ser evocados para se sugerir um baixo grau de viés: 1) as estimativas foram 

realizadas em três áreas piloto escolhidas por, dentre outras coisas, sua alta visibilidade 

arqueológica, ou seja, áreas com baixa visibilidade arqueológica foram deliberadamente 

evitadas para o estabelecimento de áreas piloto; e 2) se houvesse um viés forte, a 

porcentagem de sítios densos seria muito maior do que a porcentagem de sítios ralos e 

ocorrências isoladas. Este não é porém o caso, haja vista que agregados com até 20 peças 

perfazem 82% da amostra (Araujo 1995a, vide também Tabela 4). Assim, parte-se do 

pressuposto de que as estimativas de densidade apresentadas são confiáveis, ou pelo 

menos não estão viciadas na direção de superestimar agregados grandes e densos. 

Dados portanto os objetivos do projeto, a área a ser amostrada e as estimativas de 

densidade de vestígios, restou definir qual seria o procedimento de amostragem. A 

amostragem probabilística sem dúvida seria uma alternativa interessante pela vantagem 

de conferir parâmetros com uma variância conhecida, evitando resultados com alto grau 

de viés. Seria desejável portanto estabelecer uma fração amostral do Alto Taquari e 

proceder a um levantamento por amostragem probabilística estratificada, usando 

quadrados ou transectos escolhidos randomicamente, de modo a se obter parâmetros 

confiáveis sobre os tipos de vestígios existentes, sua densidade em cada estrato ambiental 

e possíveis correlações entre os vestígios e feições discretas da paisagem. O primeiro 

problema porém reside na relação entre o tamanho da área (universo de pesquisa) e as 

densidades de vestígios arqueológicos dentro dela. Utilizando as fórmulas descritas em 
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Read (1986:489), pode-se calcular a probabilidade de se encontrar vestígios 

arqueológicos nas três áreas piloto dadas suas respectivas densidades arqueológicas, 

usando-se quadrados amostrais de 500 m e 250 m de lado (respectivamente 0,25 e 0,0625 

km²). Os cálculos estão expostos abaixo: 

 

Área Piloto Taquari Guaçu – TQG 

Probabilidade de se selecionar um quadrado sem vestígios arqueológicos: 

p = 1 – (densidade arqueológica) x (área do quadrado) 

para quadrados de 500x500m: p = 1 - 0,73x0,25 = 0,82 ou 82% 

para quadrados de 250x250m: p = 1 – 0,73x0,0625 = 0,95 ou 95% 

Número de quadrados necessário para encontrar ao menos um vestígio arqueológico em 

um nível de confiança de 95% (0.95): 

0.95 = 1 - (p)m  onde m = número de quadrados 

para quadrados de 500 x 500m: 0.95 = 1- (0,82)m  m = 15 quadrados ( f = 21,1%) 

para quadrados de 250 x 250m: m = 58 quadrados ( f = 20,4%). 

 

Área Piloto Taquaruçu da Serra – TQS 

Probabilidade de se selecionar um quadrado sem vestígios arqueológicos: 

p = 1 – (densidade arqueológica) x (área do quadrado) 

para quadrados de 500x500m: p = 1 - 0,68x0,25 = 0,83 ou 83% 

para quadrados de 250x250m: p = 1 – 0,68x0,0625 = 0,958 ou 96% 

Número de quadrados necessário para encontrar ao menos um vestígio arqueológico em 

um nível de confiança de 95% (0.95): 

0.95 = 1 - (p)m  onde m = número de quadrados 

para quadrados de 500 x 500m: 0,95 = 1- (0,83)m  m = 16 quadrados ( f = 27,1%) 

para quadrados de 250 x 250m: 0,95 = 1- (0,958)m  m = 70 quadrados ( f = 29,7%) 

 

                                                           
m 
m 
m 
m 
m 

 142



Área Piloto Corisco – CRC 

Probabilidade de se selecionar um quadrado sem vestígios arqueológicos: 

p = 1 – (densidade arqueológica) x (área do quadrado) 

para quadrados de 500x500m: p = 1 - 0,22x0,25 = 0,945 ou 95% 

para quadrados de 250x250m: p = 1 – 0,22x0,0625 = 0,986 ou 99% 

Número de quadrados necessário para encontrar ao menos um vestígio arqueológico em 

um nível de confiança de 95% (0.95): 

0.95 = 1 - (p)m  onde m = número de quadrados 

para quadrados de 500 x 500m: 0,95 = 1- (0,945)m  m = 53 quadrados ( f = 73,6%) 

para quadrados de 250 x 250m: 0,95 = 1- (0,986)m  m = 212 quadrados ( f = 73,6%) 

 

A partir dos cálculos apresentados acima, foi possível ter idéia das frações 

amostrais necessárias para se obter parâmetros a respeito dos vestígios arqueológicos nas 

diferentes áreas piloto. Como a escolha das áreas piloto havia sido feita com base em 

características ambientais, julgou-se apropriado extrapolar as referidas densidades 

arqueológicas para as áreas ambientalmente semelhantes existentes no Alto Taquari. Se 

esta extrapolação for apropriada, a Área Piloto TQS poderia ser considerada a mais 

significativa, uma vez que as condições de topografia e geologia por ela representadas 

ocorrem em pelo menos 75% do Alto Taquari. Se este fosse o caso, qualquer fração 

amostral inferior a 30% seria considerada inadequada. Isto quer dizer que seria necessário 

realizar a prospecção de no mínimo 430 km² para assegurar uma cobertura satisfatória. Se 

esta fração fosse dividida em quadrados de 500m de lado, seriam necessários 1.729 

quadrados para cobri-la. Acresce-se a isto o fato de que cerca de 20% do Alto Taquari é 

ocupado pelos arenitos devonianos da Formação Furnas e sedimentos do Grupo Tubarão, 

originalmente recobertos por cerradão. Neste caso, a estimativa teria que ser realizada 

sobre os resultados obtidos na Área Piloto CRC, o que demandaria uma fração amostral 

da ordem de 75%! Em casos como este, a literatura recomenda o desprezo do estrato 

ambiental ou o uso de amostragem não probabilística (Read 1986:489). 

                                                           
m 
m 
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Dados os fatores acima, resolveu-se adotar um método que contornasse o 

problema das altas frações amostrais e ao mesmo tempo fosse capaz de fornecer 

parâmetros estatísticos básicos. Este método envolveu a escolha da forma e tamanho das 

unidades de amostragem e sua distribuição no espaço. Optou-se por utilizar áreas 

amostrais relativamente grandes (áreas piloto) e espaçadas regularmente entre si. Esta 

escolha implicou no abandono de um plano amostral probabilístico para as áreas piloto, e 

neste contexto elas não podem ser consideradas como estatisticamente representativas do 

universo (Alto Taquari) como um todo. Porém, se mudarmos a escala de amostragem e 

considerarmos cada área piloto como um universo amostral, os dados provenientes de 

cada uma delas podem ser comparados entre si. Este será o procedimento adotado na 

pesquisa. 

 

9.3.2- Definição das Unidades Amostrais 

 

As áreas piloto constituem as unidades nas quais todas as observações a respeito 

do registro arqueológico do Alto Taquari foram feitas. Elas constituem unidades 

amostrais dentro dos 1.441 km² da Área Alto Taquari, e a escolha de sua localização, 

forma e tamanho deve ser feita de maneira a preencher os requisitos necessários para a 

obtenção de dados. Como unidades amostrais elas devem ser representativas da área 

como um todo, e devem fornecer informação adequada ao mesmo tempo em que os 

custos relacionados à sua localização devem ser levados em conta. 

A primeira característica a ser definida é a localização das áreas piloto. O trabalho 

anterior foi baseado em três áreas piloto cuja localização levou em conta grandes 

compartimentos ambientais (vide sub-item 3.3.1). Estas três áreas cobriram de maneira 

regular a porção oeste do Alto Taquari, e os dados obtidos permitiram um vislumbre das 

diferenças existentes entre o registro arqueológico das três áreas (Araujo 1995a). Nesta 

pesquisa foram definidas outras quatro áreas piloto cuja localização foi feita de maneira a 

cobrir diferenças ambientais na porção centro-leste do Alto Taquari. Estas áreas piloto 

foram delimitadas em gabinete, com base em mapas topográficos na escala 1:50.000, 

mapas geológicos na mesma escala e imagens de radar. 
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A segunda característica a ser definida é a forma das áreas piloto. A utilização de 

feições proeminentes do relevo (rios, divisores de água) como indicadoras dos limites das 

áreas piloto foi usada no trabalho anterior e mostrou-se altamente conveniente, 

facilitando a localização destas unidades amostrais em campo. Em termos práticos, as 

áreas piloto são micro-bacias hidrográficas. De fato, conforme exposto na introdução, foi 

estipulado pelo Projeto Paranapanema que a  unidade mínima de pesquisa é a micro-bacia 

hidrográfica. Isto deverá facilitar futuras comparações entre diferentes áreas do Projeto.  

Por fim, deve-se definir o tamanho das áreas piloto. Dadas as características do 

Alto Taquari e os conhecimentos acumulados anteriormente, chegou-se à conclusão de 

que áreas por volta de 20 km² são as mais adequadas para o tipo de trabalho proposto. 

Áreas menores não englobariam variabilidade arqueológica suficiente, como foi 

percebido no trabalho anterior, onde algumas classes de vestígios arqueológicos foram 

identificadas fora (e próximas) das áreas piloto. Além disso, padrões de distribuição de 

vestígios arqueológicos podem ser vistos de maneira diferente dependendo do tamanho 

da unidade amostral. Este efeito é exemplificado por Haggett et al. (1977:277) e Ebert 

(1992:194). Dado um determinado segmento de espaço contendo pontos (sítios, artefatos) 

e dividido por meio de quadriculamento, é sabido que variações no tamanho do 

quadriculamento alteram grandemente as medidas de grau de dispersão dos pontos. 

Obviamente isto só é totalmente percebido quando o pesquisador conhece todos os 

pontos e pode comparar livremente o efeito que diferentes quadriculamentos têm sobre 

seus dados. Desta maneira, o reconhecimento de um padrão agregado ou disperso 

depende fortemente do tamanho da unidade espacial de observação, neste caso a Área 

Piloto. Áreas amostrais pequenas (quadrados de 500 m de lado, por exemplo) apesar de 

úteis em outros contextos, não são adequadas à observação de padrões espaciais. 

Por outro lado, áreas muito maiores deixam de ser viáveis dada a intensidade do 

levantamento que se pretendeu implementar. Assim, o tamanho proposto é suficiente por 

abranger uma grande variedade de paisagens de modo contínuo, mostrando várias ordens 

de drenagem, todas as classes de orientação e inclinação de vertentes, e variações 

geológicas e geomorfológicas de pequena ordem.  
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Em suma, os métodos aqui propostos buscaram o levantamento de 

aproximadamente 120 km² divididos em sete áreas piloto (três das quais já parcialmente 

trabalhadas anteriormente), ou aproximadamente 8% da Área Alto Taquari. 

 

9.4 - Levantamento Arqueológico 

 

O levantamento arqueológico do Alto Taquari se valeu de três procedimentos 

distintos. Os dois primeiros se relacionam diretamente às áreas piloto, e o terceiro se 

relaciona com o Alto Taquari de um modo geral. 

O levantamento arqueológico dentro de cada uma das áreas piloto foi inicialmente 

idealizado para seguir dois diferentes programas de amostragem complementares, cujos 

resultados poderiam ser comparados posteriormente. São eles o levantamento abrangente 

intensivo e o levantamento por amostragem probabilística. Esta estratégia múltipla 

implementada sobre uma mesma área-alvo foi sugerida por Doelle (1977) e visa 

responder questões diferentes a respeito do registro arqueológico em uma dada área. O 

primeiro tipo de levantamento é mais efetivo na cobertura de áreas maiores, exatamente 

por não envolver uma intensidade de prospecção muito grande. Os membros da equipe 

caminham afastados com algumas dezenas de metros entre si, e o que se ganha em termos 

de área perde-se em termos de intensidade. Sítios maiores e mais visíveis são detectados 

com este procedimento, mas sítios menores e ocorrências arqueológicas podem passar 

despercebidas ou não serem estimados com a mesma precisão. A segunda estratégia visa 

então preencher esta lacuna, por meio do uso de quadrados escolhidos aleatoriamente em 

cujo interior é realizada uma prospecção de  alta intensidade. Esta prospecção inclui o 

registro de sítios arqueológicos pequenos e ocorrências arqueológicas isoladas, 

fornecendo parâmetros de densidade destas classes de vestígio, parâmetros estes não 

obtidos pela primeira estratégia. Por motivos vários, não foi possível implementar o 

esquema originalmente concebido. Além destes dois programas sistemáticos, foi 

planejado um procedimento de vistoria extensiva mais tradicional, com base em 

informações orais e tirando proveito de locais com visibilidade favorável ou considerados 

aptos à ocupação humana. A seguir serão apresentados os diferentes programas. 
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9.4.1 - Levantamento Abrangente Extensivo 

 

Nesta modalidade de levantamento, procura-se percorrer de maneira regular todas 

as porções da Área Piloto, sem que nenhuma classe de vestígio arqueológico seja 

excluída (sensu King 1978). Este tipo de levantamento é às vezes chamado de “full 

coverage” ou “100% survey”, mas o termo parece ser aplicado de maneira variável por 

diferentes pesquisadores (Fish & Kowalewski 1990). Na verdade, não existem 

levantamentos cuja cobertura seja total, mas sim levantamentos com alta intensidade de 

cobertura, o que são coisas bastante diferentes (vide Item 7, sub-item 7.1.1). O objetivo 

deste tipo de levantamento é a localização de artefatos na paisagem, permitindo uma 

posterior análise de atributos de localização, dispersão e correlação com fatores 

ambientais. Uma vez que a unidade de registro é o artefato e a unidade de amostra é a 

área piloto como um todo, o tipo de amostragem realizada neste caso é por elemento, e 

não por agregado de elementos (como seria o caso de quadrados). A amostragem por 

elementos possui como principal vantagem a minoração de erros de amostragem, além de 

ser o tipo de amostragem mais comum e mais estudado pela teoria estatística (Nance 

1983; Thomas 1975). 

 

9.4.2 – Levantamento por Amostragem Probabilística Estratificada 

 

Como o título sugere, esta modalidade consiste na realização de um levantamento 

mais intensivo realizado a partir de uma amostragem aleatória estratificada (com uma 

fração de, por exemplo,  30%) dentro de cada área piloto, em adição ao levantamento 

abrangente (Doelle 1977). A estratificação de uma população (no caso, de uma paisagem) 

é conveniente quando se quer assegurar que toda a variabilidade dentro desta população 

vá ser convenientemente amostrada. Uma vez que a estratificação produz uma subdivisão 

da população em populações menores e mais homogêneas entre si, menores frações 

amostrais são necessárias para garantir parâmetros mais precisos (Cochran 1977). Neste 

caso a estratificação irá mudar de escala; se as áreas piloto podem ser consideradas 

amostras dos estratos ambientais (Unidades Naturais de primeira ordem) do Alto Taquari, 

dentro de cada área piloto a estratificação irá ser relacionada às Unidades Naturais de 
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segunda ordem. As unidades de amostra dentro de cada área piloto foram definidas por 

meio de quadrados de 100m de lado (1 ha).  

O uso de quadrados foi escolhido por uma razão básica: quadrados são mais 

facilmente encaixáveis dentro de um estrato ambiental, ao contrário de transectos, que 

por sua própria geometria tendem a cruzar estratos ambientais distintos. Além disso, 

quadrados são menos suscetíveis aos “efeitos de borda” e portanto fornecem melhores 

estimativas paramétricas (Kintigh 1988:699; Spurling 1980:31).  

A escolha do tamanho dos quadrados, por sua vez, se deu levando em conta cinco 

fatores: 1) tamanho mínimo para garantir a presença de vestígios arqueológicos em seu 

interior; 2) cobertura da fração amostral de cada estrato; 3) custo de implantação; 4) 

adequação à área ocupada pelos estratos ambientais; e 5) equipe disponível para a 

realização dos trabalhos. A idéia original deste projeto era a prospecção em quadrados de 

500 m de lado (25 ha), mas esta opção foi deixada de lado por dois motivos: a 

necessidade de uma equipe de no mínimo 10 pessoas, para garantir uma taxa de execução 

de sondagens razoável; e também porque percebeu-se que a implementação de quadrados 

de 25 ha esbarraria no mesmo problema dos transectos, ou seja, a incorporação de 

estratos distintos em um mesmo quadrado. Além disso, melhores estimativas são obtidas 

quando o número de observações é maior dada uma mesma fração amostral (Nance 

1980). Quadrados maiores implicariam em um menor número de unidades amostrais. 

Outra vantagem de quadrados menores está na diminuição do efeito que a distribuição 

agregada de vestígios tem na precisão das estimativas de parâmetros (Nance 1983:308). 

O objetivo desta segunda etapa de amostragem era promover um levantamento 

mais denso, localizado, que obedecesse os preceitos da amostragem probabilística, e 

portanto pudesse fornecer parâmetros numéricos para cada área piloto, possibilitando 

comparações mais sólidas entre as mesmas. Adicionalmente, estes quadrados de 1 ha 

forneceriam parâmetros a respeito de vestígios arqueológicos isolados, permitindo uma 

comparação com os dados obtidos pelo levantamento abrangente e assim fornecer 

informações relevantes para o desenvolvimento de métodos de amostragem em áreas 

florestadas.  

A implantação deste esquema esbarrou porém em questões logísticas, 

principalmente relacionadas à restrição de pessoal. Ainda assim, o método foi implantado 
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em caráter experimental; dois quadrados de 1 ha em situações distintas foram 

prospectados intensivamente, incluindo a realização de sondagens quando necessário, e 

os resultados forneceram informações valiosas a respeito do potencial e das limitações de 

tal método, conforme será visto no Item 10. 

 

9.4.3 – Vistoria Extensiva 

 
 Finalmente, o terceiro procedimento consta da simples vistoria orientada por 

informantes ou por “intuição”, feita de maneira extensiva, por meio de automóvel ou à 

pé, cobrindo o Alto Taquari de maneira assistemática. O que se pretende com este 

procedimento – que pode ser considerado complementar – é evitar que vestígios atípicos 

passem despercebidos pelas estratégias de amostragem acima descritas. Alguns autores já 

chegaram a batizar este fenômeno de problema de Teotihuacán; testes de amostragem 

probabilística efetuados no México por S. Plog (1976) teriam falhado em encontrar as 

ruínas de Teotihuacán, uma vez que se trata de um sítio arqueológico raro e portanto 

atípico. Uma mudança nas características da população alvo implica necessariamente em 

mudança nos métodos de prospecção. Toda amostragem é direcionada para se obter 

parâmetros genéricos, modais, sobre uma população. Casos raros não são detectados pela 

própria definição de amostragem. Vestígios atípicos neste caso são considerados aqueles 

cuja porcentagem de incidência é mínima, mas cuja importância para o entendimento dos 

padrões de distribuição não pode ser menosprezada. Locais de uso comum, onde 

populações de comunidades distintas se agrupassem em determinadas épocas do ano para 

realizar atividades específicas, teriam uma incidência bastante menor em termos 

estatísticos do que locais utilizados para atividades diárias ao longo do ano. Tais locais 

raros e de uso comum podem ser arqueologicamente representados por abrigos rochosos 

com pinturas, “sítios-cemitério”, aterros, etc.  

Uma conseqüência deste procedimento assistemático de amostragem é que seus 

resultados no máximo poderão servir como subsídio para o redirecionamento da pesquisa 

e para a definição de novas áreas piloto, mas nunca como dados comparáveis ou 

integráveis aos resultados obtidos dentro das demais áreas piloto. Trata-se de uma 

estratégia meramente complementar, como foi dito anteriormente, que não deveria ser 
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utilizada como procedimento básico de campo. Infelizmente isto ainda ocorre com 

freqüência na prática arqueológica.   

 

10 - Procedimentos de Campo 

 

Os procedimentos de campo realizados na pesquisa foram desenvolvidos com 

base nos pressupostos teóricos e objetivos propostos no início deste trabalho. Procurou-se 

trabalhar nos moldes de uma Teoria de Recuperação, ou seja, todos os procedimentos de 

campo aqui apresentados estão embasados e justificados nos capítulos anteriores, sua 

utilização é criteriosa e condizente com uma série de pressupostos já formulados, que por 

sua vez traduzem uma visão teórica do registro arqueológico. Nos capítulos anteriores 

procurou-se expor um paradigma, e os procedimentos apresentados neste capítulo são 

diretamente relacionados a ele; evitou-se desta maneira a utilização de procedimentos que 

viessem a ser operacionalizados de maneira acrítica, resultando em produtos 

incompatíveis com as questões formuladas.  

Antes de iniciar a descrição dos procedimentos de campo, cabe dizer que um meio 

bastante eficaz de sistematizar os trabalhos e, portanto, de produzir resultados 

comparáveis foi a utilização de protocolos de campo30. Os protocolos de campo são 

diretrizes que tornam explícito todo o raciocínio por trás dos métodos, e sua utilização é 

conjugada com a elaboração de fichas descritivas e planilhas, utilizadas tanto para o 

tradicional registro de sítios arqueológicos como para ocorrências arqueológicas, áreas 

prospectadas, caminhamentos etc. A elaboração dos protocolos, fichas e planilhas trouxe 

várias vantagens à pesquisa: 

a) Obrigou o pesquisador a pensar em como e porque algumas técnicas são utilizadas em 

detrimento de outras. 

b) Ajudou os demais membros da equipe a entenderem os motivos explicitados no item 

acima. 

                                                           
30 A idéia da utilização dos protocolos de campo foi baseada na experiência angariada durante os trabalhos 
de campo com a equipe do Dr. Robert C. Dunnell no Missouri, EUA [ Dunnell (1996)]. 
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c) Garantiu que os métodos fossem aplicados de maneira padronizada, permitindo 

comparações entre dados provenientes de diferentes áreas e obtidos por equipes ou 

pessoas distintas. 

d) Auxiliou a organização da pesquisa, por deixar claro o que se pretendia realizar em 

determinadas situações. 

Exemplos dos protocolos utilizados em campo são apresentados no Apêndice 2, e 

as fichas estão no Apêndice 3. 

 

10.1 – Checagem das Áreas Piloto em Campo 

 
A definição inicial das áreas piloto foi feita em gabinete, com base em mapas 

topográficos 1:50.000, cartas geológicas na mesma escala e imagens de satélite. Foi 

necessário porém realizar vistorias prévias em cada área piloto para checar  in situ as 

condições de acesso, logística e modificações recentes do uso da terra, antes de definir os 

limites precisos de cada área piloto. Este trabalho foi realizado em três etapas de campo, 

totalizando 21 dias. Durante o trajeto entre as áreas piloto foram realizadas entrevistas 

com moradores e prospecções rápidas e assistemáticas em áreas consideradas favoráveis 

à existência de sítios arqueológicos. Este procedimento, conforme explicitado 

anteriormente, visa obter um conhecimento suplementar do registro arqueológico da 

região, bem como permitir a detecção de vestígios raros e evidentes, como casas 

subterrâneas ou sítios cerâmicos muito densos. O resultado foi o cadastramento de 31 

sítios arqueológicos e 15 ocorrências arqueológicas isoladas. Os vestígios arqueológicos 

detectados nestas etapas serviram para um melhor entendimento da arqueologia da 

região; verificou-se uma ocorrência muito mais ampla das casas subterrâneas, assim 

como a existência de sítios Itararé-Taquara de grandes dimensões, dado inédito para o 

Alto Taquari até então. Por outro lado, puderam ser confirmadas algumas informações 

levantadas durante os trabalhos do Mestrado, como a existência de uma forte presença de 

sítios Tupiguarani a norte de Itapeva, e a ausência de tais sítios na região próxima à Serra 

de Paranapiacaba, bem como a não ocorrência de pontas de projétil de pedra lascada na 

região. 
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10.2 – Levantamento Abrangente Extensivo 

 

O levantamento abrangente extensivo é um método bastante flexível, uma vez que 

diferentes técnicas de inspeção são empregadas dependendo das condições de visibilidade 

da superfície (vide Apêndice 2). Esta etapa de campo poderia ou não empregar o uso de 

sondagens realizadas por meio de julgamento (por exemplo, em áreas onde o pesquisador 

espera encontrar algo; ver Peacock 1996), mas restrições de pessoal e tempo fizeram com 

que o trabalho nesta etapa se limitasse a caminhamentos pelas áreas piloto sem a 

preocupação de realizar intervenções de subsuperfície.  

O levantamento abrangente extensivo utilizou-se de duas táticas básicas:  

A) caminhamentos extensivos com vistoria em locais onde ocorre exposição natural ou 

artificial do solo (cortes de estrada, barrancas de rio, trilhas de gado, áreas queimadas 

etc). 

B) prospecção sistemática intensiva em terrenos arados. 

A segunda tática é um desdobramento da primeira, uma vez que os terrenos 

arados são geralmente encontrados durante os caminhamentos. A principal diferença é 

que um terreno arado pode ser prospectado de maneira casual, durante um 

caminhamento, ou pode ser eleito como alvo de uma prospecção sistemática. Dadas as 

condições excepcionais de visibilidade que um terreno arado oferece, aliadas à grande 

área geralmente ocupada, optou-se por tratá-los de maneira especial. Cada modalidade de 

prospecção será explicitada abaixo: 

 

10.2.1 – Caminhamentos Extensivos 

Percorrer uma área sobre a qual se quer obter informações é um dos 

procedimentos mais antigos e tradicionais em Arqueologia. De posse de um mapa e de 

um jogo de fotografias aéreas (ou, mais recentemente, com a ajuda de um GPS), a equipe 

se desloca pelo terreno e plota os locais onde ocorrem vestígios arqueológicos.  

Como é o caso de qualquer tipo de levantamento onde não se empregam métodos 

totalmente sistemáticos, a presença ou ausência de sítios arqueológicos, denotada em um 

mapa ou relatório final,  é antes uma função da cobertura vegetal ou sedimentar e das 

áreas percorridas do que da real densidade de sítios. A própria noção de “sítio” é um dos 
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fatores que contribuem para aumentar o viés decorrente desta modalidade de 

levantamento, e uma maneira de mitigar tais efeitos negativos foi a adoção do conceito de 

“no-sites” ou ocorrências arqueológicas (vide discussão no Item 6). 

Uma outra maneira de mitigar tais implicações é apresentar um mapa de 

caminhamentos. O mapa de caminhamentos é um expediente comumente utilizado em 

mapeamentos geológicos, que consiste na representação gráfica dos locais efetivamente 

visitados pelo(s) pesquisador(es) durante os trabalhos de campo. Ao serem registrados 

tais locais, ficam aparentes os pontos fortes e fracos do levantamento. O leitor pode 

avaliar se a presença de vestígios em dados locais (e a ausência de vestígios em outros) é 

uma função das características do registro arqueológico, ou seja, uma conseqüência do 

uso da terra por parte de populações pretéritas, ou se é uma função da cobertura realizada 

pela equipe de prospecção.  

Os itinerários de caminhamento foram plotados com o auxílio de um GPS, mas 

poderiam ter sido registrados por meio de fotografias aéreas sem problemas31. À medida 

em que a equipe avança, uma pessoa (o “navegador”) vai tomando as coordenadas UTM 

com um GPS, com o cuidado de obter o menor erro induzido possível. Estas coordenadas 

são transcritas para uma planilha (vide Apêndice 4 - “Planilha de Plotagem de 

Caminhamentos”) e posteriormente plotadas em mapa na escala 1:10.000.  

 

10.2.2 – Prospecção Sistemática em Terrenos Arados 

 

Conforme justificado no Item 8, existem vários motivos para se encarar os 

terrenos arados como fontes relevantes de dados, e os procedimentos adotados nesta 

pesquisa tiveram por objetivo otimizar a extração de tais dados. Os terrenos arados 

existentes nas áreas piloto foram sujeitos à prospecção sistemática de superfície, que com 

pequenas variações pode ser descrita da seguinte maneira: 

A - Os integrantes da equipe são alinhados em uma das extremidades do terreno arado, 

distribuídos em distâncias iguais. Cada pessoa carrega consigo um maço de bandeirolas 

                                                           
31 De fato, os caminhamentos efetuados durante os trabalhos do Mestrado foram registrados a partir de 
fotografias aéreas na escala 1:25.000, apesar de não terem sido apresentados na versão final do trabalho. 
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plásticas. Um coordenador fica responsável pela medição das distâncias entre pessoas e 

pela ordem das pessoas na linha. 

B - Ao comando do coordenador, os integrantes caminham lado a lado, de preferência 

mantendo uma velocidade constante, inspecionando o solo. Se o terreno já está pronto 

para a semeadura ou foi recém plantado, cada integrante pode se orientar seguindo uma 

determinada leira. Quando não existem leiras bem delimitadas, o procedimento precisa 

ser ligeiramente modificado; é utilizada uma trena ou corda com nós marcando os 

intervalos onde cada pessoa deve estar, e assim a equipe caminha segurando a corda. O 

coordenador se utiliza de uma bússola e é responsável pela manutenção de um rumo. 

Como todos os integrantes estão “atados” à corda, é possível manter eqüidistância nas 

observações e uma direção constante das linhas de prospecção. 

C - Qualquer material arqueológico detectado é assinalado por meio de uma bandeirola 

fincada a seu lado, e a equipe prossegue caminhando até que todo o terreno tenha sido 

vistoriado. 

Quer tenha sido detectado material arqueológico ou não, todo terreno arado 

sujeito à prospecção sistemática é registrado por meio de uma ficha (Apêndice 3 – “Ficha 

de Prospecção em Terrenos Arados”), onde são anotadas as coordenadas UTM de seus 

limites, as condições de visibilidade do solo, o número de pessoas envolvidas na 

prospecção, o intervalo em metros entre as pessoas (intensidade de prospecção) e o tempo 

gasto na prospecção. O terreno é então plotado em mapa da mesma maneira que se faz 

com os itinerários de caminhamento. Isto se deve a alguns motivos básicos: a) uma vez 

prospectado, o terreno pode ser desconsiderado quando se estiver planejando uma 

próxima etapa de prospecção; b) se as condições de visibilidade ou a intensidade de 

prospecção não forem consideradas satisfatórias, pode-se voltar ao local e refazer a 

prospecção; c) no caso de não terem sido detectados quaisquer vestígios arqueológicos, 

obteve-se uma informação bastante importante, qual seja, a provável inexistência de 

vestígios arqueológicos naquela área; d) da mesma maneira que os itinerários de 

caminhamento, a plotagem dos terrenos prospectados ajuda a mostrar a localização e 

extensão das áreas efetivamente prospectadas. 
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10.3 – Levantamento por Amostragem Probabilística Estratificada 

 

O plano de amostragem originalmente previsto para esta pesquisa constituía-se na 

prospecção intensiva das áreas piloto por meio de amostragem probabilística com 

estratificação proporcional , ou seja, as áreas piloto seriam divididas em estratos baseados 

principalmente nas Unidades Naturais de Segunda Ordem (vide Item 9). É importante 

deixar claro que a utilidade de uma estratificação só pode ser avaliada após a obtenção de 

resultados. O objetivo básico de uma estratificação é garantir que tudo o que está dentro 

de um estrato é mais semelhante entre si do que de elementos externos ao estrato. Se um 

determinado estrato apresenta em seu interior categorias de elementos muito distintas, tão 

diferentes entre si que poderiam ter vindo de qualquer outro estrato, então a escolha dos 

parâmetros definidores do estrato não foi feliz. A estratificação pode ser então refinada, 

alterada ou substituída por uma outra estratificação, que leve em conta outros parâmetros.   

Os critérios utilizados na estratificação não são e nem podem ser iguais para todas 

as áreas piloto, uma vez que a escolha destas mesmas áreas se deu exatamente com o 

objetivo de representar diferentes domínios ambientais. A Área Piloto Corisco (CRC), 

por exemplo, por apresentar relevo extremamente plano com substrato geológico 

homogêneo, foi estratificada com base no parâmetro “distância da drenagem”. A Área 

Piloto Taquari Guaçu (TQG), por sua vez, apresenta variações de relevo e geologia bem 

mais pronunciadas, tendo sido estratificada com base em características 

topomorfológicas.  

 

10.3.1 – Localização e Mapeamento dos Quadrados em Campo 

 
Uma vez definidos em mapa, torna-se necessário localizar os quadrados em 

campo. A técnica empregada para tal foi desenvolvida com o auxílio de um GPS. 

Tomando como exemplo o quadrado de prospecção 57/12, situado no estrato “alta 

vertente”, temos que as coordenadas UTM de seu vértice sudoeste são 0706100 / 

7338700. Para encontrar este vértice em campo, foi necessário apenas entrar com os 

dados no GPS e acionar a função de navegação do aparelho. O GPS se encarrega de 

mostrar qual o rumo a seguir, e a que distância está o ponto desejado. Seguindo as 

instruções do aparelho, chega-se às proximidades do local desejado (há que se levar em 
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conta o erro induzido). Quando o aparelho acusar a proximidade do local de destino, 

deve-se observar se as coordenadas estão próximas do esperado, e também qual o erro 

que o aparelho acusa. No caso em questão, optou-se por considerar satisfatório um erro 

de aproximadamente 15 m, ou seja, o vértice sudoeste do quadrado de prospecção 

poderia estar em qualquer ponto dentro de um círculo de 7,5 m de raio. Este 

procedimento foi utilizado apenas para ancorar o vértice SW no terreno. Se os outros 

vértices fossem localizados pela mesma técnica, teríamos na melhor das hipóteses 

losangos, e na pior das hipóteses trapézios, nunca quadrados. Os outros três vértices do 

quadrado foram portanto obtidos por construção, utilizando uma bússola declinada e 

trenas (um teodolito ou estação total seria mais aconselhável, mas este equipamento não 

estava disponível na ocasião).  

Uma vez localizado em campo, o quadrado de prospecção é mapeado em detalhe, 

na escala 1:500. O objetivo deste mapeamento é registrar as condições de visibilidade do 

solo dentro da área de 1 ha, oferecendo uma base para se avaliar a propriedade da escolha 

de cada tipo de intervenção. O mapeamento dos quadrados foi feito por meio de dois 

métodos: trena e bússola 

 

10.3.2- Técnicas de Inspeção dos Quadrados 

 

Quando a superfície do solo apresentava visibilidade ótima ou próxima disso 

(terrenos arados, plantações, leitos de estrada etc), a técnica de inspeção se limitou à 

inspeção sistemática intensiva da superfície, com um espaçamento de aproximadamente 

1,5 m entre linhas de caminhamento. Quando havia cobertura vegetal ou qualquer tipo de 

obstrução da visibilidade do solo (pasto, mato, reflorestamento etc), procedia-se à 

execução de sondagens. 

A execução de sondagens foi planejada de maneira a cumprir dois papéis básicos: 

permitir uma probabilidade de intersecção satisfatória e fornecer um padrão mínimo para 

assegurar uma probabilidade de encontro alta (vide Item 7); isto é, caso houvesse um 

evento de intersecção, pretendia-se maximizar a probabilidade de encontro e assim 

assegurar a detecção. O planejamento do programa de sondagens levou em conta os 

seguintes fatores: 
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- Geometria da malha de sondagens. 

- Distância entre sondagens. 

- Tamanho (volume) das sondagens. 

- Método de inspeção. 

A seguir, cada uma das características do programa de sondagens adotado na 

pesquisa será explicitada e justificada. 

 

10.3.2.1 – Escolha da Geometria da Malha de Sondagens 

 
Conforme exposto no Item 7, existe uma relação entre a geometria da malha, ou a 

maneira como as sondagens estão dispostas no espaço, e a probabilidade de intersecção 

de um determinado alvo. Dentre os arranjos mais comuns - a saber, ortogonal, 

desencontrado e hexagonal (figuras 1, 2 e 3) – este último apresenta algumas vantagens 

sobre os dois primeiros, principalmente no que se refere às probabilidades de intersecção 

de alvos de pequeno diâmetro (Krakker et al.,1983).  

Uma maneira de se avaliar as probabilidades de intersecção proporcionadas por 

cada arranjo é por meio de simulação, no caso utilizando-se um pacote estatístico 

desenvolvido por Keith Kintigh especialmente para arqueólogos, denominado “Tools for 

Quantitative Archaeology” (Kintigh 1998). Uma das sub-rotinas do programa, 

denominada “STP”,  realiza uma simulação do tipo Monte Carlo levando em conta que 

dentro de uma área retangular exista um número de sítios definido pelo pesquisador (por 

exemplo, 1.000 sítios), e partindo do princípio que tais sítios sejam circulares. Os 

diâmetros dos sítios, as densidades médias de peças por metro quadrado e a função 

matemática que descreve a distribuição das peças no espaço também podem ser definidos 

pelo pesquisador. A simulação aqui apresentada foi feita com base em um universo 

fictício de 20.000 sítios circulares com diferentes diâmetros dentro de uma área de 1 ha 

(100 x 100 m), utilizando 10 diferentes densidades de peças por metro quadrado, e os 

resultados estão listados no Apêndice 6. A execução da simulação mostrou que, para 

sítios de diferentes diâmetros e diferentes densidades de peças as probabilidades de 

detecção foram ligeiramente maiores com o arranjo hexagonal, seguidas de perto pelo 

arranjo desencontrado. O arranjo ortogonal (ou malha quadrada) apresentou sempre 

probabilidades de detecção bem inferiores (gráficos 1 a 6). As diferenças são mais 
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Figura  igura  22
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Figura  igura  33
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marcantes quanto menores forem os sítios, mas mesmo para sítios grandes, com 

diâmetros de 50 m, há vantagens em não se utilizar uma malha ortogonal.  

 

10.3.2.2 – Definição dos Intervalos Entre Sondagens 

 

Dado o tamanho dos quadrados de prospecção, foi estimado que um intervalo 

entre sondagens em torno de 30 m seria razoável do ponto de vista da cobertura da área, 

haja vista que seriam feitos 4 transectos dentro de cada quadrado, totalizando um número 

de sondagens que variaria entre 14 e 16 unidades dependendo do arranjo. Foram 

calculadas as coordenadas de cada sondagem dentro de um esquema de 4 transectos com 

sondagens a cada 30 m, bem como o diâmetro do menor sítio interceptado para cada tipo 

de arranjo (utilizando Kintigh 1998; sítios considerados como feições circulares).  

As características de cada arranjo estão listadas na Tabela 9, abaixo: 

 

 

Arranjo No. 
sondagens 

Espaço entre 
sondagens 

Espaço entre 
linhas 

Diâmetro do menor 
sítio interceptado 

Hexagonal 14 30 m 25,98 m 17,32 m 

Desencontrado 14 30 m 30 m 37,50 m 

Ortogonal 16 30 m  30 m 42,43 m 

 
Tabela 9: Características de três tipos de arranjo espacial de sondagem dentro de um 
quadrado de 100 x 100 m. 

 

Deste modo, pode-se dizer que com a execução de sondagens a cada 30 m com 

uma malha hexagonal espera-se interceptar (mas não necessariamente detectar, conforme 

já foi colocado) sítios cujo diâmetro pode chegar a apenas 17 m. 

 

10.3.2.3 – Definição do Volume das Sondagens   

 

Conforme exposto anteriormente no Item 7 (sub-item 7.1.2.1), existe uma relação 

não tão óbvia entre o volume da sondagem e a probabilidade de encontro de artefatos, 

além de uma relação custo/benefício em termos do trabalho necessário para abrir poços-
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teste com grandes volumes comparados à rapidez com que se executa sondagens 

menores, como furos de cavadeira e tradagens. De acordo com a bibliografia consultada 

(Kintigh 1988; McManamon 1984), sondagens menores como furos de cavadeira e 

tradagens são muito mais efetivas na detecção de material arqueológico quando a 

densidade de peças por metro quadrado é alta (50 peças / m², no exemplo de Kintigh 

1988:702); já no caso de densidades “menores” (de 1 peça / m²; op. cit.: fig. 13), poços-

teste de 1x1m são bem mais efetivos. Kintigh faz uma distinção entre poços-teste 

maiores, de 1x1 m, e poços-teste de 40 x 40 cm, que ele chama de STP (shovel-test 

probing). Estes poços-teste menores são mais efetivos na detecção de peças ocorrendo em 

densidades medianas, entre 5 e 10 peças / m².  

A decisão tomada nesta pesquisa foi a de realizar poços-teste de 50 x 50 cm, a 

uma profundidade média de 50 cm, o que equivale a um volume de 250 litros de terra. 

Esta é uma decisão intermediária entre a maior rapidez e pouca eficácia dos furos de 

cavadeira e a grande morosidade e não tão melhor eficácia (para densidades medianas) 

das sondagens de 1x1m.  

 

10.3.2.4 – Definição da Técnica de Inspeção das Sondagens 

 

Por fim, cabe definir qual a técnica de inspeção das sondagens. Conforme exposto 

anteriormente no Item 7, não há justificativa alguma em se utilizar apenas a inspeção 

visual do conteúdo de uma sondagem. A (pequena) economia de tempo obtida pela 

simples inspeção visual não justifica as perdas de informação e a total ausência de 

controle e comparabilidade dos resultados.  

Nesta pesquisa, duas técnicas de inspeção foram utilizadas: 1) o peneiramento, 

que visa detectar material ainda em campo, e 2) a coleta de amostras de solo para 

detecção de microartefatos em laboratório. 

 

Peneiramento: Todas as sondagens foram sujeitas a peneiramento duplo, ou seja, duas 

peneiras foram acopladas a um tripé. A peneira superior possuía malha do tipo “café” 

(aprox. 5,5 mm), e servia para separar torrões maiores, raízes e vegetação. O solo livre 

desta fração mais grossa caía na peneira inferior, que possuía uma malha do tipo “arroz” 
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(aprox. 2 mm). Ambas peneiras eram inspecionadas visualmente, seus conteúdos sendo 

revolvidos alternadamente por meio de colheres de pedreiro e do tato. 

 

Coleta de Amostras Para Detecção de Microartefatos: Foram coletados 

aproximadamente 2 litros de solo para cada sondagem, divididos em duas amostras; uma 

primeira amostra era coletada a aproximadamente 12 cm de profundidade, representando 

o intervalo entre a superfície e 25 cm de profundidade, e a segunda amostra era coletada a 

aproximadamente 37 cm de profundidade, representando o nível entre 25 cm e 50 cm de 

profundidade.  
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS OBTIDOS 

 
11 – A Arqueologia do Alto Taquari 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos pela prospecção das sete 

áreas piloto escolhidas com o intuito de se obter dados arqueológicos a respeito do Alto 

Taquari, bem como outras informações a respeito de vestígios arqueológicos externos a 

estas mesmas áreas. Conforme visto no Item 9, a escolha destas áreas piloto não foi 

aleatória, mas feita a partir de julgamentos que visaram assegurar dois objetivos básicos: 

 

A) Representatividade em termos ambientais: os diferentes substratos geológicos da área 

resultam em diferentes relevos, e em diferentes solos, que suportam (ou suportavam) 

diferentes tipos de comunidades bióticas. Em um sentido amplo, procurou-se representar 

as diferentes paisagens existentes no Alto Taquari.  

 

B) Representatividade em termos espaciais: as áreas piloto foram escolhidas também de 

maneira a permitir uma cobertura regular do Alto Taquari. Deste modo, foram locadas 

áreas piloto no nordeste (Ribeirão Fundo), norte (Taquari Guaçu), noroeste (Corisco), 

centro (Barreiro), sudeste (Cachoeira), sul (Campina de Fora) e sudoeste (Taquaruçu da 

Serra) da região de interesse.  

 

Conforme discutido anteriormente, a definição de “sítio arqueológico” neste 

trabalho é puramente operacional, sendo explicitamente ligada à densidade de peças 

observada à época da prospecção. Visa também obedecer à legislação, uma vez que a 

proteção ao patrimônio arqueológico exige cadastro, siglagem e estudo de “sítios 

arqueológicos”, e não de peças isoladas. Sítios arqueológicos foram considerados como 

sendo compostos por três ou mais peças aparecendo a uma distância máxima de 10 m 

entre si, sendo que as manifestações arqueológicas que não satisfazem estas condições 

são denominadas “ocorrências arqueológicas isoladas” ou OAQs. A importância destas 

ocorrências não pode ser subestimada. Além de serem potencialmente informativas a 

respeito de locais onde atividades específicas ocorreram em tempos passados, as OAQs 

muitas vezes são “pontas de iceberg” na medida em que o que parece ser uma OAQ em 
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uma dada época do ano com dadas condições de visibilidade pode se tornar um “sítio 

arqueológico” quando o local é revisitado e as condições da superfície permitem uma 

melhor avaliação32. Assim sendo, mesmo que não haja por parte do pesquisador qualquer 

interesse em arqueologia regional ou padrões de distribuição, é importante que as 

ocorrências arqueológicas sejam registradas, pois muitas vezes elas podem estar 

denunciando a presença de “sítios” pouco visíveis (o Apêndice 9 contem uma lista das 

OAQs detectadas no Alto Taquari).  

Note-se que a definição de “sítio arqueológico” é bastante abrangente, tomando 

qualquer quantidade de artefatos cujo número seja maior ou igual a três, incluindo ainda 

qualquer tipo de feição antrópica como aterros, montículos e depressões. Isto é 

proposital, na medida em que se está obrigado a classificar os vestígios de acordo com 

suas múltiplas características, evitando chamar algo de “sítio” como se esta fosse uma 

entidade observável por todos os arqueólogos de maneira idêntica e comparável, o que 

não é verdade. Sítios arqueológicos, sendo simplesmente locais onde ocorrem artefatos, 

devem ser interpretados e não entendidos de maneira apriorística, como ocorre quando 

algo é rotulado de “aldeia” ou de “acampamento” com base apenas no número de peças 

observado. Deve ser lembrado ainda que erosão, deposição e deslocamento vertente 

abaixo são eventos naturais facilmente responsáveis por acúmulo e rearranjo de material 

particulado, o que inclui muitas vezes material arqueológico (vide Schiffer 1987).   

Dentre a miríade de observações possíveis a respeito da implantação dos sítios, 

optou-se por um elenco que descrevesse algumas características consideradas importantes 

do ponto de vista da favorabilidade ao assentamento, do conforto térmico, do 

posicionamento estratégico e do acesso a recursos naturais33. Além destes parâmetros 

descritivos, optou-se por uma representação gráfica da  inserção dos sítios na paisagem, 

por meio de pequenos mapas topográficos na escala 1:10.000 modificados a partir de 

DAEE (1956). A utilidade e importância destes mapas de detalhe fica patente na medida 

em que diferentes pesquisadores podem checar a inserção topomorfológica dos sítios sem 

ter de se valer exclusivamente dos dados tabulados.  

                                                           
32 Obviamente, o contrário também ocorre; um “sítio arqueológico” detectado em uma determinada ocasião 
pode não ser encontrado quando se volta ao local anos depois, sob diferentes condições de visibilidade. 
33 Neste caso, por uma limitação básica dos dados, somente se pode avaliar o acesso recursos minerais, 
incluindo a água. 
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A seguir serão explicitados os parâmetros descritivos utilizados neste trabalho: 

 

Compartimento Topográfico / Altura Sobre o Nível de Base 

 

Informação importante por se relacionar diretamente ao conforto térmico (porções 

mais baixas tendem a ser menos assoladas pelo vento)  e ao posicionamento estratégico 

(porções mais elevadas tendem a oferecer melhor visibilidade do entorno), e 

indiretamente ao acesso a recursos hídricos. Foram estabelecidas cinco categorias: fundo 

de vale, baixa vertente, média vertente, alta vertente e divisor de águas. À medida em que 

a pesquisa se desenvolveu, foi percebido que a categoria “divisor de águas” é um pouco 

ambígua na medida em que alguns sítios estão realmente sobre divisores de água, mas 

alguns destes divisores por sua vez fazem parte de uma cadeia de montes mais altos, e 

portanto poderiam estar catalogados como “alta vertente”. Neste trabalho, o que se quer 

comunicar com o termo “divisor de águas” é uma posição topográfica relativamente 

plana ladeada por declividades abruptas para ao menos dois lados. Se o divisor de águas 

constituir o topo de um monte ou colina, não será registrada nenhuma declividade ou 

orientação de vertente, uma vez que a visibilidade e a exposição ao sol é completa. Se o 

divisor de águas estiver em uma posição mais baixa em relação ao verdadeiro topo, será 

anotada sua eventual declividade e a orientação da vertente que o ladeia a montante. 

Novamente entra nesta discussão a utilidade dos mapas de detalhe apresentados a seguir, 

que permitem com que o leitor cheque as informações ou reclassifique a posição dos 

sítios de acordo com outros parâmetros. 

 

Distância da Água 

 

Esta é uma característica importante relacionada à favorabilidade ao 

assentamento, haja vista a necessidade básica de captação de água por parte de qualquer 

organismo vivo. Ocorre porém que a medida de distância da água sofre de pelo menos 

duas limitações básicas: se computada a partir de um mapa topográfico, pode não refletir 

a realidade do terreno porque pequenas nascentes não são notadas nas cartas comumente 

utilizadas (1:50.000 ou 1:10.000). Outra limitação é decorrente do que é considerado 
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“próximo”. No Alto Taquari, conforme será observado, muitos sítios líticos e cerâmicos 

não estão “próximos” da água. Provavelmente o acesso à água, abundante na região, era 

suficiente para que as populações humanas escolhessem a implantação de seus locais de 

moradia, não se importando muito com a distância à água. Fatores outros, como 

posicionamento estratégico e segurança parecem ser muito mais determinantes na escolha 

dos locais de assentamento. 

 

Declividade da Vertente 

 

Características também anotadas neste trabalho, e tradicionalmente observadas 

em outros trabalhos, as medidas de declividade da vertente são relacionadas à 

favorabilidade ao assentamento mas também padecem de algumas limitações; a primeira 

delas é a escala dos mapas com que se trabalha; medidas de declividade observadas em 

cartas 1:50.000 são pouquíssimo úteis do ponto de vista da determinação de locais 

favoráveis ao assentamento humano. Mesmo escalas maiores, como é o caso da 1:10.000 

utilizada neste trabalho, padecem deste mal. Ocorre que vários dos sítios detectados, 

principalmente os atribuídos à Tradição Itararé-Taquara, ocorrem em patamares de 

vertente tão pequenos que chegam a ser mascarados pela declividade medida em mapa. A 

medida nestes casos torna-se irrelevante. A medição da declividade dos patamares onde 

ocorriam sítios por meio de um clinômetro foi realizada em alguns casos, mas 

abandonada quando se percebeu que os dados de nada serviriam, uma vez que futuros 

modelos correlativos (“preditivos”) só poderiam funcionar a partir das declividades 

estabelecidas em mapas. Ainda assim, pelo fato de ser esta uma medida tradicionalmente 

feita em outros trabalhos e portanto passível de comparação, e dado que algumas classes 

de sítio podem apresentar correlação com a declividade da vertente, optou-se por seu 

registro. 

 

Orientação da Vertente 

 

A orientação da vertente é um fator diretamente relacionado ao conforto térmico, 

dado o fato de que a insolação de um determinado ponto na paisagem depende de sua 
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posição em relação à trajetória do sol. Surpreendentemente, a orientação da vertente é 

umas das observações mais negligenciadas em trabalhos de Arqueologia (mas ver, por 

exemplo, uma exceção em Wüst 1983 e 1990). Dados obtidos anteriormente (Araujo 

1995a) mostraram uma forte correlação entre a implantação de sítios arqueológicos e a 

orientação da vertente. De fato, se levarmos em consideração que a região em apreço 

apresenta dias frios mesmo nos meses de verão, a quantidade de horas do dia em que o 

sol está irradiando o terreno escolhido para o estabelecimento das habitações é fator da 

maior importância.   

 

Altitude 

 

O registro da altitude sobre o nível do mar se relaciona a comparações de larga 

escala, envolvendo, por exemplo, a presença ou ausência de determinadas classes de sítio 

dentro da região ou comparadas com outras regiões, dependendo da altitude. Relaciona-

se este parâmetro com o clima, conforto térmico e captação de recursos naturais. 

 

No Apêndice 8 estão tabuladas as características básicas de cada sítio, facilitando 

a consulta aos parâmetros acima relacionados. 

 

 
11.1 – Área Piloto Taquari Guaçu – TQG 

 
 

A primeira a ser apresentada será a Área Piloto Taquari Guaçu (Mapa 3), 

representante da porção norte do Alto Taquari, contendo em seu interior um dos mais 

espetaculares contrastes da região em termos ambientais e geomorfológicos, que é o 

canion do Itanguá. Neste local, o rio Taquari Guaçu rasga o Arenito Furnas formando 

escarpas formidáveis, da ordem de 50 m de altura em alguns locais, resultando no 

afloramento de rochas do embasamento cristalino (Pré-Cambriano) no fundo do vale. A 

área no topo dos chapadões de arenito era originalmente (e até em tempos recentes) 

recoberta por cerrado de porte arbóreo (cerradão); já o fundo do canion apresenta até hoje 
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vegetação bastante exuberante, com árvores de grande porte e mata fechada, secundária 

em alguns locais mas em plena recuperação.  

O contraste de solos, topografia e clima (o topo de chapadão sendo fustigado por 

fortes ventos mesmo no verão, ao contrário da área abrigada do fundo do vale) colocam a 

área TQG como um ecótono, uma transição abrupta entre cerradão e mata latifoliada, 

uma transição entre o relevo suave que vai se perpetuar até o Médio Paranapanema, a 

norte, e o relevo movimentado existente nos contrafortes da Serra de Paranapiacaba e no 

Médio Ribeira, a sul. Do ponto de vista da paisagem, o canion do Itanguá representa o 

encontro de dois mundos (Figura 4), e com efeito parece ter se constituído em uma linha 

fronteiriça entre Guarani e Kaingang, conforme será visto adiante. Seja por motivos 

ecológicos ou por motivos estéticos (mais provavelmente por uma conjunção de fatores), 

a área TQG foi visitada e habitada de maneira um tanto intensa, apresentando inclusive 

uma das raras manifestações de arte rupestre dentro do Estado de São Paulo, que é o 

Abrigo de Itapeva (Araujo 1995a; Alencar Araripe, 1887; Aytai 1970). 

A geologia da área piloto34 é composta por quatro formações geológicas distintas, 

conforme pode ser observado no Mapa 4.  

 

11.1.1 – Prospecção Arqueológica 

 

A área TQG foi prospectada inicialmente durante os trabalhos que resultaram na 

dissertação de Mestrado (Araujo 1995a), e retomada neste trabalho. A área serviu como 

uma espécie de “laboratório” em termos de método, tendo sido sujeita a uma 

estratificação ambiental e definição de quadrados para prospecção intensiva sistemática e 

aleatória, conforme exposto no sub-item 10.3. Devido a problemas logísticos, só foi 

possível realizar a prospecção intensiva em dois quadrados, mas ainda assim alguns 

dados importantes foram obtidos por meio da execução deste exercício; obteve-se 

parâmetros reais de tempo, material e pessoal necessários para a implementação de um 

método de prospecção sistemático, que pode ser julgado em termos práticos e não a partir 

de suposições pouco embasadas. 

                                                           
34 Todas as informações geológicas deste capítulo são baseadas em PRÓMINÉRIO/CPRM 1986 e 
PRÓMINÉRIO/IPT 1984. 
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Figura 4 – Perfil da Área Piloto Taquari Guaçu. As setas indicam drenagens. 



Outra modalidade de prospecção foi a inspeção sistemática de terrenos arados, 

descrita no sub-item 10.2.2, e realizada sempre que as condições de visibilidade fossem 

propícias para tanto. Os tradicionais caminhamentos extensivos, checagem de 

informações de moradores e prospecção baseada no julgamento dos pesquisadores 

também foram empregados (Mapa 5). 

 

11.1.1.1 – Prospecção por Amostragem Probabilística Estratificada 

 
Com o objetivo primordial de se obter parâmetros estatisticamente confiáveis de 

densidade, implantação e categorias de vestígios arqueológicos existentes em seu interior, 

a área TQG foi dividida em estratos, obedecendo condições ambientais consideradas 

relevantes a priori. No caso da Área Piloto TQG, um passo inicial foi dividi-la com base 

em cinco estratos: fundo de vale, baixa vertente, média vertente, escarpa e interflúvio. 

Uma malha quadrada de 500m de lado foi superposta ao mapa, e obteve-se um total de 

138 quadrados de 25 ha (Mapa 6). Calculou-se então qual a área ocupada por cada estrato 

ambiental, conforme mostrado na Tabela 10 abaixo:   

 

Estrato No. quadrados 25 ha % área 
interflúvio 34 24,64 

alta vertente 47 34,06 
escarpa 20 14,49 

média vertente 20 14,49 
fundo de vale 17 12,32 

TOTAL 138 100,00 
 

Tabela 10: Freqüência dos quadrados de prospecção e porcentagem 
aproximada da área ocupada pelos estratos ambientais dentro da Área Piloto 
Taquari Guaçu. 

 

O estrato “escarpa” porém foi desconsiderado do programa de amostragem por 

um motivo básico: os sítios porventura contidos neste estrato se localizam em abrigos 

rochosos, feições não muito comuns ao longo da escarpa. Por se tratarem de ocorrências 

relativamente raras, não há muito sentido em se utilizar um programa de amostragem 

probabilística para detectá-los; a maneira mais racional de encontrá-los é por informação 
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de moradores locais. Assim, a porcentagem de área ocupada por cada estrato foi 

recalculada, resultando na Tabela 11: 

 

Estrato No. quadrados 25 ha % área 
interflúvio 34 28,81 

alta vertente 47 39,83 
média vertente 20 16,95 
fundo de vale 17 14,41 

TOTAL 118 100,00 
Tabela 11: Freqüência dos quadrados de prospecção e porcentagem 
aproximada da área ocupada pelos estratos ambientais dentro da Área Piloto 
Taquari Guaçu, com a exclusão do estrato “escarpa”. 

 

De início, 11 quadrados de 1 ha foram escolhidos aleatoriamente35, representando 

aproximadamente 0,4 % da área piloto: três quadrados em interflúvio, quatro em alta 

vertente, dois em média vertente e dois em fundo de vale. A escolha dos quadrados foi 

realizada por meio de sub-amostragem; a tabela de números aleatórios foi utilizada para a 

escolha de um dos 138 quadrados de 25 ha. Uma vez sorteado, este quadrado era 

novamente sujeito a sorteio para definir qual de seus 25 quadrados de 1 ha seria 

efetivamente prospectado. A nomenclatura dos quadrados foi feita de acordo com um 

sistema duplo, com uma sigla de três letras referente à área piloto onde ele se encontra 

seguida de dois números, onde o primeiro representa o quadrado maior, de 500 m de lado 

(25 ha), e o segundo número um dos quadrados de 1 ha. Assim, o quadrado TQG -31/17 é 

o 17º quadrado de 1 ha dentro do grande quadrado número 31.  

Além do número, cada quadrado foi referenciado de acordo com as coordenadas 

UTM de seu vértice sudoeste. Assim, o quadrado TQG-31/17 também é reconhecido 

pelas coordenadas UTM 0709100 / 7340600, que é o seu “endereço”. Isto facilita a 

localização do quadrado no terreno, conforme visto no sub-item 10.3.1.  

Dependendo do andamento dos trabalhos, foi prevista uma ampliação da fração 

amostral. Nove outros quadrados seriam adicionados, aumentando o número de 

quadrados para 20, ou aproximadamente 0,7 % da área. Os números e “endereços” dos 

quadrados de 1 ha escolhidos dentro de cada um dos 138 quadrados da área TQG e os 

                                                           
35 Por meio de uma tabela de números aleatórios gerada pelo pacote estatístico “Minitab Release 11 for 
Windows”. 

 168



respectivos estratos que cada um abrange estão listados no Apêndice 5. Foram 

prospectados apenas dois quadrados, TQG-31/17 e TQG-57/12. As descrições dos locais 

em que os quadrados estavam localizados e a avaliação dos resultados estão expostos no 

Item 12.  

Os sítios arqueológicos que ocorrem dentro da Área Piloto TQG serão 

apresentados a seguir. Esta listagem é completa, ou seja, inclui os 13 sítios detectados 

durante os trabalhos realizados na primeira fase de campo, entre 1990 e 1993, além dos 

11 sítios detectados na segunda fase, entre 1999 e 2000. 

 

 

Abrigo de Itapeva – ITV    Multicomponencial 
     Arte Rupestre / Lítico / Itararé-Taquara 
 
Coordenadas: 
24°03’51” S       UTM 22J 0706005    
48°58’26” W                       7337175 
 
Trata-se de um abrigo sob rocha localizado na Fazenda Água Limpa, de 

propriedade da família Fraccaroli. Situa-se na escarpa que forma o canhão do rio Taquari 

Guaçu, em sua margem esquerda, orientado para ENE. A inclinação negativa do paredão 

formado no arenito da Formação Furnas impede a precipitação de águas pluviais e a 

insolação direta. A parede do abrigo está repleta de gravuras e pinturas rupestres (fotos 1 

e 2; Figura 5), já descritas desde o final do século XIX por Alencar Araripe (1887) e 

estudadas por Aytai (1970). O solo do abrigo apresenta material lítico lascado em 

abundância, além de fragmentos de cerâmica lisa e fina, de coloração castanho-escura e 

negra, atribuível à Tradição Itararé-Taquara.  

Na publicação de Araripe está transcrita uma comunicação de Orville Derby, que 

chegou a visitar o local. O estudioso descreve as gravuras e diz que no local “acham-se 

fragmentos de ossos, dos quais lhe envio uma amostra por não dispor de instrumento 

com que arrancasse outro maior. Referiram-me que um indivíduo, na esperança de 

desentranhar ali riquezas, fizera grande escavações, nas quais achou ossadas humanas; 

e, tendo levado um crâneo, reparou mais tarde a profanação (…) restituindo-o à terra.” 
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Foto 1: Abrigo de Itapeva, Área Piloto TQG. Vista parcial do painel onde se nota as 

gravuras, várias delas ainda com pintura interna. 
 
 

Foto 2: Abrigo de Itapeva, Área Piloto TQG. Pinturas com motivos zoomorfos existentes 
no extremo esquerdo do painel. 



 
 
 
 

 
 
 
Figura 5: Abrigo de Itapeva. Painel de gravuras com pintura interna sobre um paredão de arenito. Modificado de Aytai (1970). 



O estudo de Aytai (1970) resultou em um ótimo registro das gravuras, na época 

bem mais visíveis e conservadas do que atualmente, e proporcionou uma coleção de 

material arqueológico de superfície bastante significativa: em torno de uma centena de 

peças de pedra lascada, incluindo uma ponta bifacial, onze fragmentos de cerâmica de 3 a 

4 mm de espessura, lisos e escuros, provavelmente relacionados à Tradição Itararé-

Taquara, e alguns ossos de animais36. A coleta de superfície realizada no âmbito deste 

projeto totalizou 25 líticos lascados e cinco fragmentos de cerâmica lisa e fina. 

O abrigo encontra-se a aproximadamente 50 m acima do nível de base local, e a 

uma altitude de 700m. O rio Taquari Guaçu corre no fundo do vale a uma distância 

aproximada de 400m, embora existam nascentes mais próximas. A inserção topográfica 

do sítio pode ser observada no Mapa 7. 

 

Sítio Bianco – BNC      Cerâmico Tupiguarani  

 
Coordenadas: 
24°02’01” S       UTM 22J 0708918     
48°56’45” W                       7340525 
 
O Sítio Bianco é um dos mais extensamente tratados neste trabalho, conforme 

será visto no Item 12. Trata-se de um grande sítio atribuível à Tradição Tupiguarani, com 

dimensões aproximadas de 200 m x 80 m, situado em um divisor de águas (fotos 3 e 4). 

O sítio se encontra a 350 m de um afluente do Rio Taquari Guaçu, 90 m acima do nível 

de base local e a uma altitude de 730 m. A vertente existente nas proximidades do sítio 

está voltada para NNE. A implantação do sítio não segue o padrão “típico” ocorrente no 

Médio Paranapanema, uma vez que não se encontra implantado em encosta de vertente 

suave, muito embora estas feições geomorfológicas ocorram na área em apreço. A 

importância do Sítio Bianco reside principalmente em sua posição geográfica; é um dos 

sítios Tupiguarani mais meridionais do Alto Taquari, estando bastante próximo de alguns 

sítios atribuíveis à Tradição Itararé-Taquara (por exemplo, Pedra Grande 2), 

configurando portanto um dos pontos por onde passa a faixa de “fronteira” Tupiguarani / 

Itararé. Dadas as condições ótimas de visibilidade existentes à época da prospecção, o 

                                                           
36 O autor comunicou-me pessoalmente que este material deveria estar guardado no Museu do Bosque, em 
Campinas, mas que era impossível saber em que condições. 
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Mapa 7 
 

Sítios Abrigo de Itapeva, Faixa Vermelha, Faixa Vermelha 2, Pedra Grande 6, 
Ramos, Ramos 2, Ramos 3 e Retiro 

 
Área Piloto Taquari Guaçu 

 
 

Ng

 
 
                                                                                                                                  Fonte: DAEE 1956, escala 1:10.000 
                                                                                                                         
                
                                                                                                                                                0         100     200      300 m 
 
 



Rafael Bartolomucci 
Foto 3: Sítio Bianco, Área Piloto TQG. Vista do divisor de águas onde se localiza o sítio. 

Pode-se observar as bandeirolas demarcando parte da área de dispersão de material 
arqueológico. 

 

Sílvia M. Piedade 
Foto 4: Sítio Bianco, Área Piloto TQG. Outra perspectiva do sítio, mostrando os trabalhos 

de coleta sistemática de superfície. 



sítio foi sujeito ao método de coleta de superfície com proveniência individual de peças, e 

foi utilizado neste trabalho como um exemplo do potencial informativo de sítios de 

superfície. O material cerâmico existente no sítio é composto exclusivamente por peças 

lisas, algumas delas pintadas. Foram registrados 2738 fragmentos, nenhum deles 

apresentando decoração plástica (corrugada, escovada, incisa etc), à exceção de algumas 

bordas unguladas. O sítio foi arado durante 30 anos, principalmente por tração animal, e 

os fragmentos são bastante pequenos, impedindo reconstituições de forma. A pintura 

existente em alguns fragmentos está quase totalmente apagada, podendo ser melhor 

observada por meio de luz ultravioleta. O material lítico lascado ocorre em pequena 

quantidade, mas pode ter sido retirado seletivamente por curiosos, segundo o proprietário 

do terreno. Uma peça polida, que pela descrição tratar-se-ia de um tembetá, foi também 

encontrada pelo proprietário, mas não chegamos a vê-la. A inserção do sítio na paisagem 

pode ser observada no Mapa 8. 

 

Sítio Cedro – CDR     Cerâmico Tupiguarani 

 
Coordenadas: 
24°04’25” S       UTM 22J 0708994     
48°56’40” W                       7336094 
 

Assim como o Sítio Bianco, o Sítio Cedro também é atribuível à Tradição 

Tupiguarani e está implantado na mesma situação geográfica: topo de um divisor de 

águas que cai suavemente para SE, com declividade de 3, um tanto distante da água 

(500m), a uma altura de 200 m sobre o nível de base e altitude de 850 m. O sítio se 

encontra recoberto por pasto, e pelas informações dos moradores locais, o terreno foi 

arado poucas vezes. Foram observados fragmentos em alguns locais onde a grama é 

falha, e também em um corte de estrada. Realizou-se coleta de alguns fragmentos (oito) 

para futura referência. As dimensões do sítio não podem ser estimadas dadas as atuais 

condições de visibilidade. A inserção do Sítio Cedro na paisagem pode ser observada no 

Mapa 9. 
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                                   Mapa 8 - Sítios Bianco e Porteira – Área Piloto Taquari Guaçu       
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Mapa 9 
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Sítio Capela – CPL       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°02’11” S       UTM 22J 0707683     
48°57’28” W                       7340214 

 

O Sítio Capela apresentou material lítico lascado aflorando no leito de uma 

estrada de servidão abandonada, ao longo de uma extensão aproximada de 15 m. Situa-se 

em alta vertente, orientado para NE e com declividade de 14° , a 40 m de um pequeno 

afluente do rio Taquari Guaçu e a 10 m sobre o nível de base. Sua altitude é de 735 m. O 

sítio apresentou 10 peças lascadas, coletadas no leito e lateral da pequena estrada. A 

inserção do Sítio Capela na paisagem pode ser observada no Mapa 10. 

 

Sítio Fraccaroli – FRC     Feição Doliniforme  

 
Coordenadas: 
24°03’23” S       UTM 22J 0706557    
48°58’07” W                       7338016 
 

Trata-se de uma depressão perfeitamente circular, com aproximadamente 3 

metros de diâmetro, assentada na porção mais elevada de um amplo terraço de baixa 

vertente, com declividade média de 5°, orientado para ENE, na margem esquerda do rio 

Taquari Guaçu. Trata-se provavelmente de uma "casa subterrânea", mas, ao contrário das 

encontradas por Prous (1979) no sul da Área, não faz parte de um conjunto, 

apresentando-se isolada. 

Foi feita uma trincheira no interior da depressão, com 120 cm de comprimento, 40 

cm de profundidade e 20 cm de largura. 

A estratigrafia encontrada mostrou um nível superficial de solo coluvial 

avermelhado, com um desenvolvimento de 20 cm, sobreposto a um pacote de solo 

castanho escuro, rico em fragmentos de carvão e com grandes blocos de silexito.  

Vários blocos foram retirados de dentro da depressão, totalizando 31 peças, 

podendo ser percebido em várias delas sinais de queima, além de lascas de ação térmica. 

Abaixo deste solo, um outro castanho claro, sem fragmentos de carvão ou blocos de 
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pedra. A altura do sítio em relação ao nível de base local é de 10 m, sua altitude  é de 655 

m e o sítio encontra-se a 50 m de distância de um pequeno afluente do Taquari Guaçu. A 

inserção do Sítio Fraccaroli na paisagem pode ser observada no Mapa 11. 

 

 

Sítio Faxinal – FXN      Feição Doliniforme 

 
Coordenadas: 
24°01’28” S       UTM 22J 0708848     
48°56’47” W                       7341537 

 

O Sítio Faxinal também se configura como uma depressão doliniforme de 

provável origem antrópica, indicado por um morador local que o reconheceu como não 

sendo natural. Apresenta atualmente 10 m de diâmetro e profundidade de 1m, mas 

segundo o informante já está bastante assoreado. O sítio está situado em fundo de vale, 

em vertente voltada para WNW, declividade de 14 °, a 40 m de um afluente do Taquari 

Guaçu, altura de 5 m sobre o nível de base e altitude de 640 m sobre o nível do mar. A 

real origem antrópica ou ocupação desta depressão deverá ser testada em estudos futuros, 

ficando aqui registradas sua posição e características básicas. A inserção do sítio na 

paisagem pode ser observada no Mapa 12. 

 

 

Sítio Faixa Vermelha – FXV     Lítico 

 
Coordenadas: 
24°04’04” S       UTM 22J 0706099     
48°58’22” W                       7336776 
 
O Sítio Faixa Vermelha apresentou material lítico lascado detectado no leito de 

uma estrada de servidão, em alta vertente, sobre o platô do Arenito Furnas. A declividade 

no local é suave, em torno de 5°, e a vertente é voltada para N. O sítio está a 15 m  de um 

pequeno córrego, a 100 m acima do nível de base local (considerando o fundo do canion), 

e a uma altitude de 740 m. O material apareceu em uma faixa de 10 m ao longo da 

estrada, mas dadas as condições de visibilidade do local não foi possível determinar suas 
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Mapa 11 
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Mapa 12 
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dimensões. O material lítico coletado é composto por 43 peças lascadas, algumas delas 

apresentando sinais de uso  queima. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada 

no Mapa 7. 

 

Sítio FaixaVermelha 2 – FX2     Lítico 

 
Coordenadas: 
24°04’00” S       UTM 22J 0706044     
48°58’24” W                       7336885 

 

O Sítio Faixa Vermelha 2 também apresentou material lítico lascado em um corte 

de estrada, encontra-se bastante próximo ao sítio FXV, havendo apenas uma pequena 

drenagem separando ambos. Situa-se em alta vertente, sobre o topo do platô do Arenito 

Furnas, em terreno com declividade de 7°, orientado para SEE. A distância até a 

drenagem é de aproximadamente 20 m, e o sítio está a 100 m acima do fundo do canion, 

a uma altitude de 740 m. O material lítico coletado é composto por seis peças, uma delas 

apresentando retoque. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 7. 

 

Sítio Menk & Plens – MPL     Lítico Antigo 

 
Coordenadas: 
24°02’31” S       UTM 22J 0707753     
48°57’25” W                       7339605 

 

Localizado sobre o platô formado pelo arenito da Formação Furnas, este sítio 

representou, à época da primeira etapa de prospecções realizadas entre 1991 e 1994, um 

certo ineditismo em sua implantação geográfica (foi também o primeiro sítio 

arqueológico encontrado em área originalmente ocupada pelo cerrado). O sítio foi 

detectado em 1993 graças ao corte de uma estrada de terra atualmente abandonada, no 

flanco de uma colina suave e próxima a um pequeno riacho, em sua margem esquerda. O 

material arqueológico coletado, composto de 64 artefatos líticos lascados, aparece numa 

profundidade em torno de 50 cm a 1 metro, estendendo-se por uma distância de 100 

metros ao longo do corte da estrada. Trata-se de um sítio bastante profundo, apesar de seu 
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posicionamento topográfico. Sua idade pode estar compreendida em uma faixa bem mais 

recuada do que a média dos sítios detectados até o momento. É interessante notar que o 

material lítico começa a aparecer no mesmo nível de uma linha de seixos que acompanha 

todo o perfil de solo, a 50 cm de profundidade. Uma nova visita ao sítio em 1999 resultou 

em mais material lítico lascado e na coleta de uma pré-forma de ponta bifacial, uma das 

raras existentes no Alto Taquari (Foto 5).  

A declividade média da vertente é de 9° com orientação para NNE, e a altura do 

sítio em relação ao nível de base local é de 120 metros. Sua altitude é de 760 m, e a 

distância à pequena drenagem de 1a. ordem é de 80m. A inserção do sítio na paisagem 

pode ser observada no Mapa 10.   

 

 

Pequeno Abrigo – PAB      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°02’51” S       UTM 22J 0706766     
48°58’00” W                       7339010 
 

Este abrigo de pequenas dimensões foi formado por um bloco de arenito rolado, 

desprendido da escarpa. Uma das faces do bloco se projeta e constitui uma área abrigada 

de aproximadamente 4 metros quadrados. O solo do abrigo foi parcialmente cortado por 

trator, quando da abertura de uma pequena estrada, formando um perfil. Neste perfil foi 

encontrado material lítico imerso em solo arenoso homogêneo, totalizando 7 peças. 

Foram abertas duas sondagens com 20 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade na 

porção intacta do piso do abrigo, próximo à parede do fundo, mas nada foi encontrado. É 

provável que a porção mais rica em vestígios, na boca do abrigo, tenha sido 

completamente destruída pela ação do trator. Além disso, dadas as dimensões reduzidas 

do abrigo, seria mais lógico atribuir-lhe um caráter de local de pouso esporádico e 

atividades específicas, com pequena densidade de peças. 

O abrigo encontra-se orientado para E, a 10 m de uma pequena drenagem de 1a. 

ordem, em sua margem direita, e a 50 m do rio Taquari Guaçu, na margem esquerda. Sua 
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altura é de 10 m acima do nível de base local, e a altitude do mesmo é aproximadamente 

650 m. A inserção do abrigo na paisagem pode ser observada no Mapa 13. 

 

Sítio Pedra Grande – PGD    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°05’21” S       UTM 22J 0707907     
48°57’49” W                       7334314 
 

Situado em um pequeno patamar de alta vertente, 85 m acima do nível de base 

local, este sítio apresentou vestígios líticos e cerâmicos esparsos, próximos a uma 

pequena drenagem de 1a. ordem. Foram coletados 8 fragmentos de cerâmica lisa e fina e 

7 líticos lascados. Sua posição é interessante e pouco comum, uma vez que fica na 

desembocadura de um corredor natural formado por duas escarpas. Essa passagem é um 

atalho natural, já que o Taquari Guaçu faz um grande curva para W, contornando as 

escarpas. 

A distância do sítio à pequena drenagem próxima é de 50 m. A declividade média 

da vertente onde ele se situa é de aproximadamente 11°, orientada para WNW, e a 

altitude do sítio é de 735 m. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 

14. 

 

 

Sítio Pedra Grande 2 – PG2    Multicomponencial 
      Lítico Antigo / Itararé-Taquara  
 
Coordenadas: 
24°04’46” S       UTM 22J 0707760     
48°57’23” W                       7335457 
 

Localizado em um terraço de baixa vertente, com declividade média de 3°, 

orientado para W, na margem direita do Taquari Guaçu, este é um sítio que 

provavelmente representa a reocupação de um mesmo terraço de vertente por populações 

distintas. Além do material lítico lascado, onde se salienta um artefato de silexito 

retocado à exaustão, foram detectados alguns fragmentos cerâmicos de pequena 
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espessura e coloração castanho-escura. No total foram coletadas 6 peças líticas lascadas, 

4 fragmentos de cerâmica lisa e fina, provavelmente pré-colonial, e 10 fragmentos de 

cerâmica recente, incluindo fragmentos de telha. 

O sítio está a 7 m acima do nível de base local, e a uma altitude de 665 m. A 

distância até o rio Taquari Guaçu é de 100 m. A inserção do sítio na paisagem pode ser 

observada no Mapa 15. 

 

 

Sítio Pedra Grande 3 – PG3      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°04’52” S       UTM 22J 0707701     
48°57’25” W                       7335273 
 
Este sítio também está assentado em um terraço de baixa vertente, com 

declividade média de 11°, orientado para NE, na margem esquerda do rio Taquari Guaçu, 

em frente ao Sítio Pedra Grande 2. Foram encontradas 19 peças lascadas, entre lascas e 

grandes núcleos (seixos de quartzito com negativos de retirada) pesando até três quilos. O 

sítio está a 3m acima do nível de base local, e a uma altitude de 665 m. A distância média 

até o rio Taquari Guaçu é de 30 m. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada 

no Mapa 15. 

 

 

 

 

Sítio Pedra Grande 4 – PG4      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°04’52” S       UTM 22J 0707560     
48°57’30” W                       7335275 
 
Bastante próximo ao PG 3, o Sítio Pedra Grande 4 ocupa o mesmo terraço e 

talvez represente com o primeiro um único sítio arqueológico. Não foi possível a 
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verificação da continuidade de distribuição dos vestígios devido à presença de vegetação 

entre os dois sítios. A distância entre ambos não excedia 100 m. 

No Sítio Pedra Grande 4 foram encontradas lascas de grande tamanho e alguns 

núcleos, perfazendo um total de 17 peças lascadas. Apenas uma das peças apresentou 

sinais de uso, e uma outra mostrou retoques.  

A declividade média do terraço é de 8°, com orientação para NE, e o sítio situa-se 

a 10 m acima do nível de base local. a altitude é de 670 m, e sua distância ao Taquari 

Guaçu é de 70 m. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 15. 

 

 

 

 

Sítio Pedra Grande 5 – PG5      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°04’42” S       UTM 22J 0707480     
48°57’33” W                       7335584 
 

Assentado em baixa vertente, mas alçado aproximadamente 20 metros em relação 

ao rio Taquari Guaçu, em sua margem esquerda, este sítio apresentou material lítico 

muito esparso. Foram encontradas 10 peças representadas por algumas lascas 

concentradas próximas a uma pequena estrada de terra e dois seixos lascados a 150 m de 

distância dessa concentração, na porção mais baixa da encosta, provavelmente rolados. 

As lascas e núcleos são, via de regra, bastante grandes. 

A declividade média da vertente é de 9°, com orientação para NNE. A altitude do 

sítio é de 670 m, e sua distância do rio Taquari Guaçu é de 120 m. A inserção do sítio na 

paisagem pode ser observada no Mapa 15. 

 

 

Sítio Pedra Grande 6 – PG6      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°04’21” S       UTM 22J 0706980     
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48°57’51” W                       7336237 
 

Outro sítio lítico em terraço de baixa vertente, na margem esquerda do Taquari 

Guaçu, foi assinalado através da presença de lascas de silexito no leito erodido de uma 

pequena estrada abandonada. A declividade média da vertente é de 11°, com orientação 

para NE. Apesar da pequena quantidade de lascas encontradas, a densidade do sítio 

parece ser considerável, dada a pequena área em que elas foram encontradas. O sítio 

parece se estender pela área em torno, coberta de vegetação. No total foram coletadas 7 

peças. 

A altura de sítio sobre o nível de base local é de 4 m. Sua altitude é de 655 m, e 

sua distância do rio Taquari Guaçu é de 40 m. A inserção do sítio na paisagem pode ser 

observada no Mapa 7. 

 

 

Sítio Pedra Limpa – PLP      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°02’20” S       UTM 22J 0707006     
48°57’58” W                       7339960 

 

Situado a aproximadamente 2 metros acima do rio Taquari Guaçu, em sua 

margem direita, este sítio ocupa uma pequena elevação na confluência do referido rio 

com um córrego que desce a escarpa de arenito, 25 metros a sul do córrego, em sua 

margem esquerda, próximo ao limite norte da área piloto. Foram encontradas poucas 

peças, um núcleo e duas lascas de quartzito. Apesar da prospecção cuidadosa levada a 

cabo no entorno, não foi detectado mais material arqueológico. As condições de 

visibilidade no local também não favoreceram o achado de mais material.  

A declividade média da vertente no local do sítio é de 7°, com orientação para 

NW. Sua distância do rio Taquari Guaçu é de 60 m, e a altitude do sítio é de 645 m. A 

inserção do sítio na paisagem pode ser observada nos mapas 10 e 13. 
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Sítio Porteira – PTR     Cerâmico Tupiguarani 

 
Coordenadas: 
24°01’42” S       UTM 22J 0708135     
48°57’13” W                       7341103 
 

O Sítio Porteira, juntamente com seus congêneres Bianco e Cedro, demarca a 

faixa de fronteira entre as tradições Tupiguarani e Itararé-Taquara. Trata-se de um sítio 

cerâmico atribuível à tradição Tupiguarani, em sua maior parte recoberto por pastagem, 

descoberto a partir da presença de material cerâmico em um corte de estrada ao longo de 

aproximadamente 50 m. Localiza-se em um divisor de águas com declividade suave de 

4°, orientado para NE, a uma distância de 320 m de um afluente do Taquari Guaçu. A 

altura sobre o nível de base é de 65 m, a uma altitude de 705 m. O sítio está localizado 

próximo à sede da Fazenda Pedra Limpa, e é possível que a implantação da mesma o 

tenha destruído parcialmente. Foi realizada coleta de peças existentes no perfil, incluindo 

algumas amostras de cerâmica e sedimento associado para datação por 

termoluminescência. A cerâmica é grossa de modo geral, com fragmentos de até 14 mm 

de espessura. Dos 14 fragmentos coletados, dois apresentam carena e um constitui porção 

de uma borda. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 8. 

 
 

Sítio Ramos – RMS       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°04’14” S       UTM 22J 0707040     
48°57’49” W                       7336452 
 

Este sítio está inserido em um terraço de baixa vertente, com declividade média 

de 9°, orientado para W, na margem direita do rio Taquari Guaçu. Os vestígios 

arqueológicos, exclusivamente líticos lascados, só ocorrem em uma estreita faixa do 

terraço, a 30 m de uma pequena drenagem de 1a. ordem, afluente do Taquari Guaçu. As 

lascas e núcleos detectados em superfície estavam bastante dispersos, em meio a muitos 

blocos soltos. Foram feitas três pequenas sondagens para tentar observar artefatos em 
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profundidade, mas nada foi encontrado. A coleta de superfície resultou em 20 peças, 

algumas das quais representando núcleos sobre seixo bastante pesados e grandes lascas. 

O sítio situa-se 12 m acima do nível de base local, está a uma altitude aproximada 

de 660 m e dista 110 m do rio Taquari Guaçu. A inserção do sítio na paisagem pode ser 

observada no Mapa 7. 

 

 

Sítio Ramos 2 – RM2    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
23°03’57” S       UTM 22J 0706794     
48°57’58” W                       7336978 
 

O Sítio Ramos 2 situa-se em um amplo terraço de baixa vertente, com uma 

declividade média de 8° voltado para NW. Dista 80 m do Rio Taquari Guaçu e está 

alçado 10 m em relação ao mesmo (Foto 6). Sua altitude é de 660 m. O sítio apresentou 

alguns poucos fragmentos (três fragmentos) de cerâmica fina, lisa e escura, atribuíveis à 

Tradição Itararé-Taquara. A visibilidade do terreno não era favorável, estando recoberto 

por uma plantação de milho seco, sendo portanto necessária uma nova visita ao local para 

poder determinar a extensão da área ocupada e demais características dos vestígios 

arqueológicos.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 7. 

 

 
Sítio Ramos 3 – RM3      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°03’46” S       UTM 22J 0706673     
48°58’02” W                       7337326 
 

O Sítio Ramos 3 foi detectado nas laterais de uma ravina de erosão que corta uma 

área de pastagem (Foto 7). O terreno onde se encontra o sítio é também um terraço de 

baixa vertente, com declividade de 11° e voltado para NW. O sítio dista 30 m do Rio 

Taquari Guaçu, e está alçado 5 m em relação ao mesmo. Sua altitude é de 650 m. 
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Apresentou material lítico lascado que apareceu enterrado no perfil a uma profundidade 

máxima de 20 cm (Foto 8), espalhando-se por uma extensão de 15 m. O material lítico 

coletado neste perfil é composto de seixos talhados, um núcleo e duas lascas, perfazendo 

6 peças. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 7. 

 

Sítio Retiro – RTR      Lítico Antigo 

 
Coordenadas: 
24°03’46” S       UTM 22J 0706372     
48°58’13” W                       7337324 
 

O Sítio Retiro apresentou material lítico lascado aparecendo em um leito de 

estrada de servidão, em uma pequena elevação a 10 m de um afluente do Taquari Guaçu, 

no fundo do canion. O local tem face voltada para ENE, e está a uma altura aproximada 

de 5 m sobre o nível de base. A Altitude é de 650 m. O corte da estrada era relativamente 

profundo, em torno de 1 m, e o material aflorava no piso, sugerindo uma espessura de 

sedimentação considerável. Foi feita coleta total do material aflorante, que é composto 

por 9 peças lascadas e 4 estilhas. Entre as peças foi encontrado um artefato raro: uma 

peça com lascamento unifacial retocada à exaustão em arenito silicificado (fotos 9, 10 e 

11), material exótico e proveniente da região da Depressão Periférica. A característica do 

material lítico, com a presença desta peça retocada, bem como sua posição estratigráfica 

relativamente profunda levou à caracterização deste sítio como “antigo”. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 7. 

 

Sítio Santo Bueno – SBU      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°03’07” S       UTM 22J 0706816     
48°57’58” W                       7338517 
 
Localizado numa encosta com alta declividade, em torno de 18°, e orientado para 

W, este sítio situa-se a aproximadamente 20 metros acima do rio Taquari Guaçu, na 

margem direita do mesmo. O material arqueológico, constituído de 19 peças entre lascas 

retocadas e núcleos pesados em quartzito e silexito, achava-se distribuído por uma área 
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de 10m X 4m , e parecia ter sofrido deslocamento por ação de enxurradas. A área no 

entorno do local de achado foi intensivamente prospectada, mas só foi localizada uma 

lasca retocada de quartzito a 45 metros da referida concentração. 

Causou estranheza neste sítio a ocorrência de artefatos num local com declividade 

tão alta, aparentemente deslocados e ao mesmo tempo tão concentrados. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 11. 

 

Sítio Tunga – TNG      Arte Rupestre  

 
Coordenadas: 
24°03’33” S       UTM 22J 0706374     
48°58’13” W                       7337733 

 

O Sítio Tunga foi indicado pelos proprietários da Fazenda Água Limpa, que 

contém o Abrigo de Itapeva, como mais uma manifestação de “desenhos de índio”, mas é 

um tanto controvertido pelos motivos a seguir: trata-se de uma série de sulcos sinuosos 

com poucos centímetros de espessura, sem nenhuma semelhança com as figuras 

existentes no Abrigo de Itapeva, que ocorrem no topo de uma torre de arenito um pouco 

destacada da escarpa, em grande parte encobertos por vegetação rupestre (bromélias e 

cactos), o que dificultou sua visualização e caracterização. Além disto, é possível que os 

sulcos sejam apenas icnofósseis (pistas fósseis deixadas por insetos, vermes etc), feições 

bastante comuns no arenito Furnas (p. ex., vide Assine 1996:99, Bergamaschi 1999:84). 

Como não houve tempo hábil para uma melhor caracterização, optou-se por deixar 

registrada esta possível ocorrência de arte rupestre. 

 

11.2 – Área Piloto Corisco - CRC 

 

A Área Piloto Corisco (CRC) foi escolhida para representar as amplas e suaves 

colinas existentes na porção NW do Alto Taquari, formadas sobre sedimentos devonianos 

e carboníferos da Bacia do Paraná. Originalmente recoberta por cerradão, esta região é 

agora totalmente cultivada e oferece, via de regra, ótima visibilidade arqueológica. 

Diferentemente da Área Piloto TQG, esta área piloto é bastante monótona, tanto em 
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termos de relevo (Mapa 16) como em termos geológicos (Mapa 17). Apenas duas 

formações geológicas estão presentes; os arenitos devonianos Furnas (Dfa) e os 

sedimentos carbonífero-permianos argilosos da Formação Itararé (Cpi3a e Cpi3b), ambos 

já descritos no item anterior. 

A Área CRC também foi prospectada durante os trabalhos de mestrado, e 

retomada neste trabalho (Mapa 18). Foi uma área considerada de baixa densidade de 

vestígios (Araujo 1995a), e os trabalhos efetuados agora comprovaram esta tendência: 

apesar da visibilidade ótima encontrada nos terrenos, e das amplas áreas prospectadas 

intensivamente por meio de caminhamentos sistemáticos, apenas cinco sítios foram 

detectados, quatro deles ocorrendo bastante próximos às drenagens.  

 

Sítio Aroeira - ARA        Lítico 

 
Coordenadas: 
24°06’43” S       UTM 22J 0693787     
49°05’36” W                       7332047 

 

O Sítio Aroeira apresentou material lítico lascado em um corte de estrada às 

margens do Ribeirão Corisco (Foto 12). O sítio está em fundo de vale, alçado 4 m em 

relação ao córrego e a 10 m de distância do mesmo. A vertente no local tem declividade 

de 2° e está voltada para WNW. A altitude do sítio é de 795 m. O material arqueológico 

aflorante no leito da estrada e nos cortes adjacentes foi coletado, e é composto por 21 

peças líticas lascadas e um seixo utilizado (percutor). 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 19. 

 

 
Sítio Cachoeira da Cobra - CCB     Feições de Polimento 

 
Coordenadas: 
24°05’21” S       UTM 22J 0695920     
48°04’22” W                       7334550 
 
Trata-se de uma pequena cachoeira do Ribeirão Corisco onde a rocha aflorante 

(arenito da Formação Furnas) apresenta vários sulcos alongados dispostos em direções 
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Mapa 19 
 

Sítios Aroeira e Ponte 
 

Área Piloto Corisco 
 

Ng

  
                                                                                                            Fonte: DAEE 1956, escala 1:10.000 
                                                                                                                         
              
                                                                                                                         0         100     200      300 m 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Figura 6 – Perfil da Área Piloto Corisco. As setas indicam drenagens. 
 
 





 
Foto 13: Sítio Cachoeira  da Cobra, Área Piloto CRC. Vista da pequena queda d’água onde 

existem sulcos de polimento. 

 
Foto 14: Sítio Cachoeira da Cobra, Área Piloto CRC. Detalhe mostrando os sulcos 

produzidos no arenito pela atividade de polimento. 
 
 
 



diversas, às vezes paralelos, resultado típicos da confecção de artefatos polidos (fotos 13 

e 14). O local está a uma altitude de 725 m, e pode ser designado como uma "oficina de 

polimento", dada a quantidade de sulcos existentes, sugerindo visitas recorrentes da 

população pré-histórica ao local para se desempenhar tal tarefa. Com efeito, a textura 

grossa do arenito Furnas, aliada à disponibilidade imediata de água, facilitariam 

sobremaneira o trabalho de polimento.  

O sítio situa-se próximo a um amplo terraço de baixa vertente que se formou na 

confluência do Ribeirão Corisco e o Rio Pirituba. Tal proximidade levou a se considerar 

a possibilidade de haver um outro sítio no terraço, e uma seqüência de 32 furos de 

cavadeira com peneiramento foram efetuados no local durante os trabalhos realizados em 

1993, nada porém tendo sido encontrado. O sítio foi revisitado em 1999 e observou-se as 

mesmas condições de cobertura vegetal no terraço próximo. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 20. 

 
 
 

Sítio Ponte - PTE        Lítico 

 
Coordenadas: 
24°06’21” S       UTM 22J 0693964     
49°05’30” W                       7332728 

 

O Sítio Ponte apresentou material lítico lascado detectado em um terraço de baixa 

vertente, na margem esquerda do Ribeirão Corisco, próximo à confluência deste com um 

pequeno afluente. Os vestígios apresentaram-se, em sua maioria, dispersos no piso 

erodido de uma estrada de terra, e algumas peças situavam-se na beira do ribeirão. Sua 

implantação é idêntica à do Sítio Aroeira descrito anteriormente. O sítio está a uma 

distância média de 5 m do Ribeirão Corisco, a uma altura de 2 m sobre o mesmo e a uma 

altitude de 780 m. A declividade da vertente, que está orientada para NE, é 5°. O material 

coletado perfaz 30 peças e é composto por algumas lascas de silexito e dois seixos 

utilizados, com marcas de percussão em uma das faces, caracterizando pequenas 

depressões. Esta classe de artefato não havia sido encontrada na área até então. Digno de 
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Mapa 20 
 

Sítio Cachoeira da Cobra  
 

 Área Piloto Corisco 

Ng

                                                                                                            Fonte: DAEE 1956, escala 1:10.000 
         
              
                                                                                                                         0         100     200      300 m 
 





nota é também o fato de terem sido encontradas três lascas de arenito silicificado (Foto 

15), material exótico proveniente do Médio Paranapanema. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 19. 

 

 

Sítio Pouso Alto- PAT     Multicomponencial 
      Lítico Antigo / Itararé-Taquara 

 
 
Coordenadas: 
24°04’47” S       UTM 22J 0698043     
49°03’07” W                       7335564 

 

Situado em um terraço de baixa vertente, na confluência do Córrego Pouso Alto 

com o Rio Pirituba, na margem direita deste. O sítio está em uma vertente voltada para N, 

com declividade média de 3°, a uma altura de 3 m sobre o nível de base local, e altitude 

de 715 m. Sua distância do Rio Pirituba é de aproximadamente 20 m. 

Foi encontrada grande quantidade de vestígios líticos e alguns fragmentos de 

cerâmica fina e sem decoração, de coloração castanho-clara, atribuível à Tradição Itararé-

Taquara. O sítio foi bastante perturbado pela ação de tratores, que foram utilizados na 

construção de uma cabeça de ponte revolveram todo o pacote arqueológico. Ainda assim, 

a variabilidade, quantidade e técnica de lascamento das peças fazem do sítio um dos mais 

significativos detectados até o momento. Foi realizada coleta total de superfície, além de 

peneiramento nas áreas de maior concentração de material.  

O material lítico coletado compreende 254 peças lascadas (das quais 51 são 

resíduos de quartzo leitoso), e 27 estilhas (lascas e resíduos com dimensão máxima 

inferior a 15 mm). A indústria lítica é um tanto refinada para os padrões da região 

apresentando, além de um grande número de lascas utilizadas e retocadas, peças com 

lascamento unifacial finamente trabalhadas.  

O material cerâmico é composto por apenas três fragmentos com espessura média 

de 5 mm e uma bolota de cerâmica com 25 mm de diâmetro. 

A pequena quantidade de cerâmica e a presença de grande quantidade de material 

lítico bem elaborado fizeram com que se interpretasse este sítio como uma área sujeita a 
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Wagner S. Silva 

Foto 15: Lasca de arenito silicificado encontrada no Sítio Ponte, Área Piloto CRC. Material 
exótico proveniente do Médio Paranapanema. 

 
 

 
Wagner S. Silva 

Foto 16: Fragmento de lâmina polida encontrada no Sítio Maria Moura, Área Piloto RFD. 
 



ocupações humanas distintas e distanciadas no tempo, a primeira delas relacionada a 

caçadores-coletores, que teriam ocupado o terraço de maneira continuada ou por um 

intervalo de tempo considerável, e a segunda relacionada a uma ocupação breve por parte 

de grupos ceramistas. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 21. 

 

 

Sítio Pouso Alto 2  - PA2       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°05’02” S       UTM 22J 0697605     
49°03’22” W                       7335097 

 

Pouso Alto 2 é um sítio que apresentou material lítico lascado aflorando no piso 

de uma pequena estrada de servidão. O local está situado em média vertente, voltada para 

NNW, com uma declividade de 9°. O sítio situa-se a 50 m acima do nível de base, 

tomada como sendo o Ribeirão Corisco, e a 50 m de um pequeno afluente deste rio. A 

altitude é de 770 m acima do nível do mar. O material de superfície foi coletado, sendo 

composto de 9 peças de silexito lascado e um seixo utilizado. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 21. 

 

 
 
11.3 – Área Piloto Ribeirão Fundo - RFD 

 

A Área Piloto Ribeirão Fundo (RFD) se encontra na porção NE do Alto Taquari, 

representando uma transição entre o relevo mais movimentado existente na porção 

central e as colinas suaves que se estendem na direção norte (Mapa 22). A área está 

assentada em sua maior parte sobre arenitos devonianos da Formação Furnas (Dfa). As 

porções mais altas das colinas alongadas são ainda recobertas por sedimentos argilosos 

mais recentes, carbonífero-permianos, provenientes da formação Itararé (Cpi3b - vide 

Mapa 23). Os fundos dos vales apresentam afloramentos de rochas mais antigas, 

metamórficas, descobertas pela ação erosiva dos rios (PMSicmp, PMSicmc), em situação 
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análoga à da Área TQG, mas o relevo é de maneira geral mais suave, sem a presença de 

escarpas marcadas (vide Figura 7), com exceção de um paredão existente na porção norte 

da área piloto. Os vales são relativamente amplos, com formação de terraços não 

inundáveis. 

A prospecção na Área Piloto RFD se valeu basicamente de caminhamentos 

extensivos e prospecções sistemáticas em terrenos arados. Procurou-se realizar uma 

malha de caminhamentos que cobrisse a área de maneira regular, e todos os terrenos com 

visibilidade favorável foram inspecionados sistematicamente. As áreas de cobertura 

sistemática e os traçados dos caminhamentos podem ser observados no Mapa 24. Foram 

detectados dentro dos limites da área um total de sete (7) sítios arqueológicos. 

 

 

Sítio Maria Moura - MMR     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°02’05” S       UTM 22J 0723162     
48°48’21” W                       7340186 

 

O Sítio Maria Moura apresentou alguns poucos fragmentos de cerâmica (dois) 

atribuíveis à Tradição Itararé-Taquara, material lítico lascado (14 peças) e um fragmento 

de lâmina de pedra polida (Foto 16). O sítio se localiza no topo de um divisor de águas, a 

uma distância de 250 m do Córrego dos Buracos, a 40 m acima do referido córrego e a 

uma altitude de 750 m. A área ocupada pelo sítio foi alterada pela construção de uma 

casa, e muito do material arqueológico foi detectado no terreiro que circunda a 

construção e na estrada de acesso. A área em volta estava densamente coberta por 

gramíneas, impedindo uma boa delimitação do sítio. Ainda assim, foram tiradas as 

coordenadas das peças mais distantes com um GPS, obtendo-se uma medida de extensão 

aproximada de 130 m e largura de 40 m. A inserção do sítio na paisagem pode ser 

observada no Mapa 25. 
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Figura 7 – Perfil da Área Piloto Ribeirão Fundo. As setas indicam drenagens. 

 
 





Sítio Morus - MUS      Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°03’18” S       UTM 22J 0728468    
48°45’10” W                       7337814 

 

O Sítio Morus apresentou material lítico lascado e cerâmica atribuível á Tradição 

Itararé-Taquara ao longo de um corte de estrada, no topo de um divisor de águas. O 

material ocorreu em ambas margens da estrada, por uma extensão de 190m. Os terrenos 

que ladeiam a estrada apresentavam-se cobertos de pasto, sendo impossível delimitar o 

sítio na ocasião. A declividade da vertente no local é de 8°, e o sítio dista 400 m da 

drenagem mais próxima, estando a uma altura de 70 m sobre o nível de base e altitude de 

895 m s.n.m.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 26. 

 

Sítio Paredão - PRD      Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°02’17” S       UTM 22J 0724996     
48°47’15” W                       7339783 

 

O Sítio Paredão apresentou material lítico lascado e alguns fragmentos de 

cerâmica atribuíveis à Tradição Itararé-Taquara. O material estava localizado no talus 

formado ao pé de um pequeno afloramento de arenito Furnas, margeando o Córrego do 

Salto, em fundo de vale. O local está voltado para NE, a 50 m do referido córrego, alçado 

aproximadamente 4 m em relação ao mesmo e a uma altitude de 755 m. O sítio foi 

parcialmente cortado por uma estrada de servidão, e o material apareceu tanto em 

superfície como no corte da estrada. Foi realizada coleta total do material aflorante, 

compreendendo 140 artefatos líticos lascados, um seixo utilizado (com depressão, vide 

Foto 17), 146 estilhas e 4 fragmentos de cerâmica lisa e fina, incluindo uma borda. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 27. 
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Wagner S. Silva 

Foto 17: Sítio Paredão, Área Piloto RFD. Seixo com depressão. 
 
 

 
 

 
Foto 18: Sítio rancho Caído, Área Piloto RFD. Aspecto do terraço fluvial onde se localiza o 

sítio. 
 
 
 
 
 



Sítio Pedra da Baleia – PBL      Lítico  

   

Coordenadas: 
24°04’10” S       UTM 22J 0727581     
48°45’42” W                       7336260 

 

O Sítio Pedra da Baleia apresentou material lítico lascado detectado em um corte 

de estrada vicinal. O local está situado no topo de um divisor de águas, que separa as 

bacias do Taquari e do Apiaí Guaçu. Dista aproximadamente 300 m da drenagem mais 

próxima, a uma altura de 90 m acima do nível de base e altitude de 895 m. O material 

coletado é composto por 4 peças lascadas em silexito, nenhuma das quais apresenta sinais 

de uso ou retoque. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 28. 

 

 

Sítio Pinha – PNH     Multicomponencial 
       Tupiguarani / Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°02’14” S       UTM 22J 0723701     
48°48’01” W                       7339881 

 

O Sítio Pinha é bastante importante dentro do contexto arqueológico regional por 

caracterizar uma outra instância de limite entre as tradições Tupiguarani e Itararé-

Taquara. Neste caso, em um mesmo terraço fluvial foram encontradas concentrações de 

material cerâmico de ambas tradições. A cerâmica Tupiguarani está representada em duas 

concentrações distintas, cujos centros distam em torno de 70 m entre si, e a cerâmica 

Itararé ocupa uma terceira concentração, isolada das duas primeiras por uma distância de 

80 m. Há ainda uma concentração de material lítico e cerâmico esparso, formando um 

polígono que foi delimitado por GPS.  

O sítio sofreu impacto pela construção de uma sede de fazenda, hoje demolida, e 

sua antiga via de acesso. Está situado em fundo de vale, em terreno voltado para E, a 
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aproximadamente 70 m do Ribeirão Fundo, e alçado 4 m sobre o referido curso d’água. A 

altitude do sítio é de 700 m acima do nível do mar. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 25. 

 

Sítio Rancho Caído - RCD     Multicomponencial 
      Histórico / Tupiguarani / Itararé-Taquara 
 
Coordenadas: 
24°03’36” S       UTM 22J 0723568     
48°48’05” W                       7337356 

 

Assim como o sítio Pinha, Rancho Caído é um sítio bastante importante pela 

sobreposição de ocupações humanas distintas em um mesmo local. O sítio está localizado 

em fundo de vale, em terraço fluvial voltado para WNW, alçado 5 m em relação ao 

Ribeirão Fundo e distante 50 m em relação ao mesmo, a uma altitude de 700 m acima do 

nível do mar (Foto 18). Foram detectados materiais relacionados ao período histórico, à 

Tradição Tupiguarani e à Tradição Itararé-Taquara. A concentração de material histórico 

está espacialmente segregada da ocupação pré-colonial, esta última apresentando 

fragmentos de ambas tradições ceramistas em um único local. Se estamos tratando de 

uma única ocupação humana com registro de contato interétnico ou de duas ocupações 

distintas sobrepostas, não foi possível determinar.  

O material histórico encontrado surpreendeu por sua variedade e presença de 

fragmentos de louça pintados, nada comuns para uma região tão inóspita. Estava 

localizado na porção mais alta do terreno, na quebra de relevo onde a vertente se encontra 

com o terraço fluvial. Posteriormente obtivemos a informação de uma moradora local, 

uma senhora septuagenária neta do antigo proprietário do terreno, de que o avô era 

carreteiro, lidava com transporte de mercadorias por meio de carros de boi, tendo amplo 

acesso a materiais de procedência externa. A casa ali existente era de madeira e coberta 

por telhas de tábua, o que explica a quase ausência de materiais de construção no terreno. 

Haveria ainda um forno próximo à cerca que ladeia a estrada de acesso e um “cemitério 

de anjos”, também próximo à cerca, onde se realizava o sepultamento de crianças.  

O material cerâmico e lítico estava na parte mais baixa e plana do terreno, em 

uma única concentração de aproximadamente 28 x 30 m. A cerâmica apresenta 
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fragmentos finos, em torno de 5mm e alguns mais grossos com engobo branco na porção 

interna. Foram coletados 43 fragmentos. O material lítico, compreendendo 22 peças, é 

bastante simples, não tendo sido observadas peças com sinal de uso. O material histórico 

engloba louça, faiança, cerâmica, ferro e vidro, perfazendo 62 peças. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 29. 

 

 

Sítio São Rafael - SRF       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°02’21” S       UTM 22J 0723754     
48°47’59” W                       7339687 

 

O Sítio São Rafael apresentou material lítico lascado esparso em terreno arado, 

ocupando uma área de 30 x 20 m, e se encontra no mesmo amplo terraço fluvial ocupado 

pelo Sítio Pinha, às margens do Ribeirão Fundo. Está localizado em fundo de vale, 

voltado para E , a 30 m do referido rio e alçado aproximadamente 1 m em relação ao 

nível de base, em terreno provavelmente periodicamente inundado. A altitude do sítio é 

de 695 m. O material lítico coletado é bastante simples, perfazendo 18 peças e seis 

estilhas, não tendo sido observados sinais de uso. A inserção do sítio na paisagem pode 

ser observada no Mapa 25. 

 

11.4 – Área Piloto Barreiro - BRR 

 
A Área Piloto Barreiro (BRR) foi escolhida com o objetivo de representar a 

região central do Alto Taquari, que apresenta ainda os chapadões areníticos, mas cuja 

predominância são os terrenos pré-cambrianos, com relevo mais movimentado (Mapa 

30). A geologia desta área piloto é bem mais complexa do que a das áreas apresentadas 

anteriormente, conforme pode ser observado no Mapa 31. As rochas metamórficas do 

Proterozóico Médio, Grupo Itaiacoca, são predominantes na região, principalmente na 

forma de filitos (PMSicfi), metacalcários, metacherts e metapelitos (PMSicmcsi), 

metacalcários dolomíticos (PMSicmc) e metacherts associados a quartzitos finos 
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Figura 8 – Perfil da Área Piloto Barreiro. As setas indicam drenagens. 



(PMSicmch). Conforme pode ser percebido, há uma grande presença de calcários na área, 

o que pode explicar a ocorrência de várias depressões doliniformes, algumas das quais 

facilmente denomináveis de “casas subterrâneas”, e cuja origem antrópica é discutível37.  

Seguindo os procedimentos adotados nas outras áreas piloto, foram realizados 

caminhamentos extensivos e prospecções sistemáticas em terrenos arados. Os trechos 

vistoriados podem ser observados no Mapa 32.  

Foram detectados sete (7) sítios arqueológicos nesta área, listados a seguir. 

 

 
Sítio Boa Vista – BVT    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°11’39” S       UTM 22J 0706680     
48°57’55” W                       7322760 

 

O Sítio Boa Vista apresentou material cerâmico atribuível à Tradição Itararé-

Taquara, encontrado em um terreno arado localizado no topo de um divisor de águas 

(Foto 19). O local tem declividade de 3° e está voltado para NNE, a 150 m da drenagem 

mais próxima, um afluente do Rio Taquari Guaçu, a 80 m acima do nível de base local e 

a uma altitude de 835 m. Dado o fato de todo o sítio estar inserido dentro de um único 

terreno arado com visibilidade ótima, ele foi escolhido para a implementação de métodos 

de prospecção de superfície e plotagem individual de peças, conforme será apresentado 

no Item 12. O local vem sendo arado regularmente por mais de 40 anos, o que implica na 

extrema fragmentação das peças cerâmicas. O proprietário encontrou ao menos dois 

artefatos polidos no sítio, que pela descrição seriam uma lâmina e uma mão-de-pilão. 

Durante os trabalhos de topografia e plotagem de peças foi encontrada mais uma lâmina 

polida fragmentada, por nós coletada. A área de dispersão da cerâmica é 

aproximadamente linear, com dimensões de 140 x 100m. Nas proximidades do sítio, na 

encosta de uma montanha que ladeia o mesmo (Foto 20), foram detectados ao menos dois 

montículos de terra de provável origem antrópica (Foto 21 - coordenadas UTM: 22J 

0706809/7322571 e 22J 0706862/7322578), muito semelhantes aos encontrados no 

                                                           
37 Este assunto será tratado ao final do trabalho. 
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Foto 19: Aspecto geral do Sítio Boa Vista, Área Piloto BRR. Os vestígios arqueológicos 

ocorrem no terreno arado no centro da foto. 
 

 
Foto 20: Montanha próxima ao Sítio Boa Vista, na encosta da qual ocorrem ao menos dois 

montículos de provável origem antrópica. Área Piloto BRR. 
 



 
Foto 21: Aspecto de um dos montículos de provável origem antrópica existente nas 

proximidades do Sítio Boa Vista. Área Piloto BRR. 

 
Foto 22: Sítio Cateto, Área Piloto BRR. O informante, sr. Oirgêncio Rodrigues, está dentro 

da depressão.  



Bairro Areia Branca (De Blasis 2000) e na Área Piloto Campina de Fora (vide Sítio 

Morro do Gato). 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 33. 

 

 
Sítio Cateto – CTT      Feição Doliniforme 

 
Coordenadas: 
24°09’57” S       UTM 22J 0707779     
48°57’17” W                       7325874 

 

O Sítio Cateto é uma feição doliniforme de provável origem antrópica indicada 

por um informante cujo avô era um “amansador de índios”, e que reconheceu o local 

como não tendo origem natural. A depressão é circular, com um diâmetro de 15 m e 

aproximadamente 2 m de profundidade (Foto 22). O local está em média vertente, 

inserido na quebra de relevo existente entre uma vertente extremamente íngreme e uma 

encosta mais suave com declividade de 18° e voltada para NW, a 150 m do Ribeirão do 

Cateto, alçado 50 m em relação ao mesmo e a uma altitude de 830 m. 

Fato interessante é que o avô “amansador de índios” do informante era francês e 

relatou que os “bugres” cobriam a depressão com paus e acendiam uma fogueira em seu 

interior, dormindo com os pés voltados para o fogo.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 34. 

 

 
Sítio Cateto 2 – CT2      Feição Doliniforme 

 
Coordenadas: 
24°10’06” S       UTM 22J 0707519     
48°57’26” W                       7325606 

 

O Sítio Cateto 2 é outra feição doliniforme de possível origem antrópica, cuja 

existência foi relatada pelo mesmo informante do Sítio Cateto. No caso de Cateto 2, a 

depressão foi totalmente assoreada em tempos recentes por conta de trabalhos agrícolas, 

ficando registrada sua posição. Ocupa uma área relativamente plana (declividade de 3°) 
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Mapa 33 
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Mapa 34 
 

Sítios Cateto e Cateto 2 
 

Área Piloto Barreiro 
 

Ng
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no sopé de uma vertente íngreme, no fundo de um vale seco. A vertente está voltada para 

NNW e o sítio dista 400 m da drenagem mais próxima, a uma altitude de 790 m acima do 

nível do mar. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 34. 

 

 
Sítio Cateto 3 – CT3      Feição Doliniforme 

 
Coordenadas: 
24°09’20” S       UTM 22J 0707360     
48°57’33” W                       7327023 

 

O Sítio Cateto 3 é também uma depressão circular de provável origem antrópica 

com diâmetro aproximado de 10m, bastante profunda mas de difícil caracterização 

devido à mata que a cobria. Nas proximidades, já em terreno arado, foram encontradas 

duas peças lascadas de silexito. O local está em média vertente, em terreno com 

declividade de 5° e voltado para WNW, a 250 m de um afluente do Rio Taquari Guaçu, 

alçado 50 m em relação ao nível de base local e a uma altitude de 780 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 35. 

 

 
Sítio Mamangaba – MGB    Cerâmico Itararé-Taquara  

 
Coordenadas: 
24°10’06” S       UTM 22J 0707066     
48°57’42” W                       7325629 

 

Sítio localizado em divisor de águas, com peças aflorando nas laterais de piso de 

uma estradinha feita dentro de uma área de corte de pinus (Foto 23). Foram detectados 30 

fragmentos de cerâmica lisa e fina e 5 artefatos líticos lascados, a maior parte no leito da 

estrada. A cerâmica acha-se extremamente erodida e friável, e apresenta coloração 

avermelhada. O material lítico não apresenta retoque, mas uma das lascas tem sinais de 

utilização.  
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Foto 23: Sítio Mamangaba, Área Piloto BRR. Situado em um topo de divisor de águas, o 
sítio foi cortado por uma estrada de servidão. O material ocorre nas laterais e no 
piso da estrada, situação bastante comum no Alto Taquari. 

 

 
Foto 24: Sítio Müzel, Área Piloto BRR. Um exemplo não muito comum de sítio Itararé-

Taquara ocupando um fundo de vale, neste caso próximo a um rio de porte (Rio 
Taquari Guaçu). Pode-se observar a mata-galeria além do terreno arado. 



O sítio está a 300 m da água mais próxima, a uma altura de 90 m e altitude de 

830m s.n.m. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 36. 

 

 
Sítio Müzel – MZL     Cerâmico Itararé-Taquara  

 
Coordenadas: 
24°10’10” S       UTM 22J 0705826     
48°58’26” W                       7325504 

 

Localizado em um amplo terraço fluvial na margem esquerda do Rio Taquari 

Guaçu (Foto 24), este é um sítio que apresentou cerâmica Itararé-Taquara em abundância.   

Sua localização em fundo de vale é pouco comum para sítios desta Tradição, o 

que o torna bastante interessante. A declividade do terreno é de 2°, orientado para norte. 

Dista 130 m do referido rio, a uma altura de 4 m e altitude de 140 m s.n.m. 

Foi feita coleta assistemática de 31 fragmentos cerâmicos, todos de pequenas 

dimensões, além de dois fragmentos maiores com vistas à datação por TL. Um deles foi 

datado pelo LACIVID do Instituto de Física da USP, tendo sido obtida uma idade de 

1.530 ± 170 anos (amostra no. 40115), que coloca a ocupação do sítio dentro de uma 

faixa entre AD 300 e AD 640. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 37. 

 

 
Sítio Taquari – TQI     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°09’29” S       UTM 22J 0706790     
48°57’53” W                       7326753 

 

Este sítio também se localiza em fundo de vale, em amplo terraço do Rio Taquari 

Guaçu, margem direita, não muito distante de MZL. Dista 50 m do referido rio, a uma 

altura de 3 m e altitude de 735 m.  
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Foram coletados 6 fragmentos de cerâmica lisa e fina, dois fragmentos de 

cerâmica do período histórico e 23 artefatos líticos lascados. Digno de nota é a ocorrência 

de um fragmento de minério de chumbo (galena) com marcas de polimento. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 35. 

 

 
11.5 – Área Piloto Taquaruçu da Serra – TQS 

 

A Área Piloto Taquaruçu da Serra (TQS) foi prospectada durante os trabalhos 

realizados no mestrado e, por questões de cronograma, apenas duas visitas rápidas 

puderam ser realizadas posteriormente. Não há, portanto, meios de se dizer se a virtual 

ausência de sítios cerâmicos Itararé-Taquara (apesar da presença de material lítico polido 

comumente associado a esta Tradição) é devida a problemas de amostragem ou a uma 

característica real da área. O fato é que muitos dos sítios líticos encontrados podem ser 

caracterizados como “recentes” (vide Item 14 para uma definição), sendo provavelmente 

sítios “Itararé-Taquara sem cerâmica”. 

A escolha da área piloto teve como objetivo representar a porção SW do Alto 

Taquari, já nos contrafortes da Serra do Mar, onde a litologia é plenamente pré-

cambriana e rica em terrenos calcários, apresentando por isso um relevo bastante 

movimentado (Mapa 38; Figura 9). Afloram, assim como na Área Piloto BRR, rochas do 

Grupo Itaiacoca (Mapa 39), predominantemente calcários dolomíticos metamorfizados 

(PMSiD)38 e filitos (PMSiF). Em alguns locais existem afloramentos restritos do arenito 

Furnas (Df), cuja porção basal apresenta grandes quantidades de seixos e matacões que 

serviram de matéria-prima às populações pré-coloniais.  

Foram detectados nove sítios nesta área, todos apresentando material lítico pouco 

elaborado. Algumas depressões doliniformes, provavelmente ocupadas em época pré-

colonial, ocorrem nas proximidades da área, e estão listadas no sub-item 11.8 (Sítios 

CSU, CS2 e CS3). A questão da origem destas depressões (se antrópicas ou naturais) fica 

ainda em aberto, dado o fato da presença marcante de calcários na área.  
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Figura 9 – Perfis da Área Piloto Taquaruçu da Serra. As setas indicam drenagens. 

 
 



 

Sítio Andrade – AND      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°16’40” S       UTM 22J 0691730     
49°06’40” W                       7313710 
 
Este sítio ocupa um terraço de baixa vertente, alçado aproximadamente 8 metros 

em relação ao Ribeirão Taquaruçu da Serra, na margem esquerda do mesmo. O vale, 

nesta porção do curso d'água, é bastante aberto, abrigando inclusive um bairro rural 

(Bairro Taquaruçu da Serra ). A declividade média da vertente, orientada para SE, é de 

12°. A distância do sítio ao Ribeirão Taquaruçu da Serra é de 100 m, e sua altitude é de 

830 m. Foi detectado material lítico lascado no terreiro de uma casa que está assentada no 

referido terraço, totalizando 17 peças. A coleção inclui um núcleo e uma peça retocada, 

além de outras peças com sinais de queima. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 41. 

 

 
 
Sítio Andrade 2 – AN2      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°16’45” S       UTM 22J 0691869     
49°06’35” W                       7313554 
 

Trata-se de outro sítio com material lítico lascado, também assentado em terraço 

de baixa vertente, a montante do Sítio Andrade, na margem direita do Ribeirão 

Taquaruçu da Serra. Foram coletadas três peças lascadas, uma das quais apresenta sinais 

de uso. A altura do sítio em relação ao ribeirão é de aproximadamente 5 metros, e sua 

distância ao curso d'água é de 30 m. A declividade média da vertente, cuja orientação é 

para W, é de 14°. A altitude é de 830m. Este sítio também está localizado no vale aberto 

que abriga o bairro rural citado acima . 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 41. 

                                                                                                                                                                             
38 A nomenclatura das formações geológicas é ligeiramente diferente devido à autoria do mapa geológico 
(PRÓMINÉRIO/IPT 1985).  
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Mapa 41 
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Sítio Anfiteatro – ANF      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°18’20” S       UTM 22J 0689010     
49°08’15” W                       7310670 
 
O Sítio Anfiteatro recebeu esta denominação por estar situado num local rodeado 

por uma pequena cadeia de colinas, formando um anfiteatro. O sítio foi detectado na base 

de uma parede de calcário com pequenas dimensões ( 3 m de altura por 6 m de largura ), 

por meio de sondagem. O local pareceu propício à instalação humana, dadas as condições 

de proteção contra o frio oferecidas pela parede de calcário e à posição escondida do 

mesmo . Na sondagem foram encontradas algumas pequenas lascas de quartzo que 

pareceram tratar-se de produtos de retoque. Uma ocorrência interessante neste local foi a 

presença de lascas de calcário que, apesar de alteradas, apresentaram uma morfologia que 

sugeriu fortemente lascamento intencional. A área útil ao pé da parede calcária é bastante 

pequena (em torno de 8 metros quadrados), e não é abrigada da chuva. Deve-se frisar, 

porém, que no inverno as chuvas são muito raras (à época da prospecção, no início de 

agosto, não chovia há mais de um mês), e que o local proporciona ótimo abrigo contra o 

vento. Não há nenhuma drenagem próxima ao sítio, uma vez que todo o sistema de 

drenagem nesta porção da área é subterrâneo. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 42. 

 

 

 
Gruta da Posse – GPS      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°17’00” S       UTM 22J 0690594     
49°07’20” W                       7313110 
 
A Gruta da Posse está situada entre os sítios Posse e Posse 2, na margem esquerda 

do Ribeirão Taquaruçu da Serra, distando 10 m do mesmo e orientada para SSW. É uma 

gruta de proporções consideráveis e ampla área habitável, formada em calcário. Possui 

uma entrada de aproximadamente 40 metros de largura, altura máxima de 5 metros e 
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Mapa 42 
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profundidade máxima de aproximadamente 20 metros (Foto 25). A altura sobre o nível de 

base é de 3m, e a altitude é de 850m. Informações orais dão conta de haverem sido 

encontrados ali alguns esqueletos humanos, e podem ser vistos hoje vestígios de 

escavações feitas por "caçadores de tesouros". No corte deixado por uma dessas 

escavações foi possível perceber uma estrutura de combustão em profundidade razoável. 

O terreno em frente à caverna foi prospectado, mas nada foi encontrado. Posteriormente 

soube-se que em frente à mesma passava uma antiga estrada de tropeiros que ia para Bom 

Sucesso, explicando assim a inexistência de vestígios arqueológicos no local. O solo 

original no interior da caverna está sob uma espessa camada de detritos resultantes da 

destruição completa dos espeleotemas outrora existentes. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 43. 

 

 
Sítio Heliodoro – HLD      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°16’35” S       UTM 22J 0692014     
49°06’30” W                       7313860 
 
Trata-se de um sítio lítico parcialmente alterado, encontrado próximo a uma casa, 

numa pequena elevação na margem direita do Ribeirão Taquaruçu da Serra, 1 m acima 

do mesmo. A declividade média da vertente no local do sítio é de aproximadamente 3°, 

orientada para NW. O sítio está a 10 m do ribeirão, e sua altitude é de 825 m. O material 

coletado em superfície totaliza 15 peças líticas lascadas, várias das quais apresentam 

sinais de queima. Apenas uma peça mostrou evidências de utilização. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 41. 

 

 

Sítio Posse – PSS       Multicomponencial   
                   Lítico / Histórico 
 

 
Coordenadas: 
24°17’05” S       UTM 22J 0690874     
49°07’10” W                       7312952 
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Ocupa um terraço de baixa vertente, na margem direita do Ribeirão Taquaruçu da 

Serra, alçado entre 2 e 10 metros acima do referido córrego. A declividade média da 

vertente, orientada para NE, é de 6°. Foi coletado material lítico lascado (18 peças) e 

cerâmico, este último provavelmente do período histórico, em pequena quantidade (6 

peças). O material lítico apresenta apenas uma peça retocada e com sinais de queima. De 

acordo com as fotografias aéreas e com as observações de campo, percebeu-se que o 

terraço já abrigou uma casa, o que pode representar alteração superficial acima da média 

(em relação aos sítios que só sofreram ação do arado).  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 43. 

 

 
Sítio Posse 2 – PS2       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°17’10” S       UTM 22J 0690448     
49°07’25” W                       7312804 

 
Trata-se de ocupação humana sobre um terraço fluvial na margem direita do 

Ribeirão Taquaruçu da Serra, próxima à confluência do mesmo com o Córrego Benine. O 

terraço está a uma altura máxima de 4 metros acima do córrego, com uma extensão 

máxima de 150 metros e largura máxima de 30 metros . A vertente atrás do sítio é voltada 

para WNW, e a declividade do terraço é nula. A altitude do sítio é de 850 m, e a distância 

média do sítio ao Ribeirão Taquaruçu da Serra é de 10 m.  Foram recuperados materiais 

líticos e cerâmicos em pequena quantidade, e agrupados diferencialmente. O material 

cerâmico ocorreu concentrado em uma pequena porção do terraço, e pelas características 

de superfície e queima parece tratar-se de material histórico. O material lítico apresentou-

se na forma de concentrações ao longo do mesmo terraço. 

Este sítio pode ser um caso típico de "palimpsesto arqueológico", onde diferentes 

comunidades ocuparam um mesmo espaço em diferentes épocas, resultando num registro 

arqueológico bastante complexo.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 43. 
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Sítio Saltinho – STN       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°17’05” S       UTM 22J 0689323     
49°08’05” W                       7312973 
 
Localizado na margem direita do Ribeirão Taquaruçu da Serra, em local onde o 

vale se abre formando amplos terraços fluviais (Foto 26), o Sítio Saltinho apresentou 

apenas material lítico lascado. A declividade média da vertente, orientada para N, é 

praticamente nula. O sítio está a 1 m acima do nível de base local, e a 5 m de distância do 

Ribeirão Taquaruçu da Serra. Sua altitude é de 860 m. O material lascado foi detectado às 

margens do córrego, num pequeno barranco. Trata-se de 6 peças de silexito e quartzo 

leitoso, uma delas com evidências de retoque, e duas estilhas. Material polido foi doado 

pelo morador do local, e consta de um peça polida cônica de pequenas proporções, 

encontrada na margem oposta do ribeirão (Foto 27). Outra peça cônica (Foto 28) e duas 

lâminas de pedra polida foram encontrados pelo morador nas imediações. As peças 

cônicas se assemelham muito aos “socadores” encontrados no Médio Ribeira (Robrahn 

1988). 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 44. 

 

 

Sítio Votorantim – VTR      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°17’45” S       UTM 22J 0689729     
49°07’50” W                       7311737 
 
 
O sítio está inserido em uma pequena elevação existente na confluência de duas 

drenagens (o córrego Benine e uma drenagem subterrânea). A elevação fica a 

aproximadamente 3 m acima do nível de base local, na margem esquerda do córrego 

Benine, de 1a. ordem, a 20 m do mesmo . A altitude do sítio é de 890 m, e a declividade 

média da vertente, orientada para N, é de 11°. O terreno encontra-se consideravelmente 
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alterado, existindo no local uma pequena casa abandonada, parte das instalações de uma 

lavra de calcário desativada. Ainda assim, foi possível recuperar 7 peças líticas lascadas, 

duas das quais encontradas em uma pequena sondagem, nos primeiros 10 cm. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 45. 

 

 
11.6 – Área Piloto Campina de Fora – CDF 

 
 

A Área Piloto Campina de Fora (CDF) encontra-se já próxima da Serra do Mar, 

mas tem a peculiaridade de apresentar uma grande planície aluvial quaternária rodeada 

por um anel de montanhas (Mapa 46). A escolha da área teve por objetivo obter uma 

amostra do registro arqueológico existente na porção S do Alto Taquari, região até então 

completamente desconhecida, uma vez que não havia sido sequer visitada durante os 

trabalhos anteriores por nós realizados. Não se pode dizer que a área seja representativa 

da região sul do ponto de vista geomorfológico, uma vez que planícies amplas não são 

uma característica básica dos contrafortes da Serra do Mar, mas a mesma chamou a 

atenção por se constituir em um local de potencial atrativo ao assentamento humano 

exatamente por estas características. A planície conta ainda com algumas lagoas naturais, 

outro fator não muito comum e também potencialmente atrativo. Digno de nota é o fato 

de a região ter sido recoberta por densa mata de araucárias até há pouco tempo, segundo 

informações dos moradores mais antigos. As árvores “uniam-se umas às outras pelas 

copas”, segundo estes mesmos relatos.     

A geologia da área piloto não é muito variada (Mapa 47). Os amplos terraços 

quaternários (Qa) ocorrem sobre uma superfície aplanada constituída por gnaisses 

arqueanos do Complexo Pré-Setuva (AeG, AeMg). A porção W da área apresenta uma 

cadeia montanhosa sustentada por quartzitos do Complexo Setuva, de idade proterozóica 

(APIsQ). De maneira mais restrita afloram ainda outras rochas do mesmo Complexo, na 

forma de metassedimentos variados (APIsMs).    

Foram detectados oito sítios arqueológicos na área, mostrando um padrão 

interessante: os sítios cerâmicos Itararé-Taquara ocorrem nos locais altos, à volta da 

planície, ao passo que nos locais baixos foram detectados apenas sítios líticos. Outra 
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Figura 10 – Perfil da Área Piloto Campina de Fora. As setas indicam drenagens. 



ocorrência interessante na área são os montículos de provável função funerária, 

semelhantes aos já detectados no Alto Apiaí (vide sub-item 14.2.1), localizados no sopé 

de uma montanha que se sobressai na paisagem (Sítio MGT). 

 A seguir serão apresentados os sítios arqueológicos detectados: 

 

 

Sítio Campina de Fora – CDF     Lítico 

 
Coordenadas: 
24°18’53” S       UTM 22J 0708596     
48°56’40” W                       7309390 
 
 

Este sítio foi detectado em um corte de rua, dentro do povoado de Campina de 

Fora, apresentando material lítico lascado (Foto 29). O local está situado em média 

vertente, orientado para WNW, com declividade média de 8°, a uma altura de 40 m sobre 

o nível de base e altitude de 940 m. O curso d’água mais próximo é um afluente do 

Ribeirão da Monjolada, a 100 m. 

Foram coletadas todas as peças aflorantes, o que se resume a cinco líticos 

lascados, alguns dos quais apresentam sinais de uso e queima. A área de ocorrência de 

vestígios tinha aproximadamente 25 m x 8 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 49. 

 
 
Sítio Leonir – LNR     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°19’12” S       UTM 22J 0707226     
48°57’28” W                       7308806 
 
 

Este sítio está localizado sobre o topo de uma colina alongada (Foto 30), 

detectado em um terreno arado, em uma área aproximada de 60 x 30 m. A vertente está 

orientada para ENE, com declividade de 2°. O sítio encontra-se a 200 m de um afluente 

do Ribeirão da Monjolada, a uma altura de 30 m s.n.b. e altitude de 930 m.  
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Mapa 49 - Sítio Campina de Fora – Área Piloto Campina de Fora 
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Foram coletadas apenas algumas peças existentes no corte da estrada que 

atravessa o sítio: um lítico lascado e cinco fragmentos de cerâmica lisa e fina. Durante 

nossa visita ao sítio o proprietário, ao arar a terra, encontrou uma grande mão-de-pilão de 

pedra polida (Foto 31a) e doou-a a nós. O suporte do artefato, em que pese o fato de 

apresentar uma superfície alterada,  parece ter sido uma disjunção colunar de diabásio, 

haja vista a forma hexagonal ainda observável nas laterais da peça (Foto 31b: 44,8 cm de 

comprimento; 7 cm de espessura máxima; 3.470 g de peso). Se esta observação estiver 

correta, estamos novamente tratando de material exótico, proveniente da Formação Serra 

Geral e portanto trazido do Médio Paranapanema. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 50. 

 
 
Sítio Monjolada – MJD    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°17’24” S       UTM 22J 0707121     
48°57’34” W                       7312149 
 
 
Este sítio apresentou material cerâmico atribuível à Tradição Itararé-Taquara 

aflorando em terreno arado, em uma área aproximada de 30 x 10 m. Situa-se em alta 

vertente, em local plano voltado para NNW, a 90 m s.n.b. e altitude de 985 m. O curso 

d’água mais próximo é um afluente do Ribeirão da Monjolada a 180 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 51. 

 
 
 
Sítio Monjolada 2 – MJ2    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°17’14” S       UTM 22J 0707856     
48°57’08” W                       7312424 
 
 

Este sítio também apresentou material cerâmico Itararé-Taquara em topo de 

divisor de águas, em local plano com visibilidade total do entorno, onde havia uma 
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Mapa 50 
 

Sítios Leonir e São Sebastião 
 

Área Piloto Campina de Fora 
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plantação de tomate. A altura do sítio é de 80 m s.n.b., e a altitude é de 975 m. O curso 

d’água mais próximo ao sítio é um afluente do Ribeirão da Monjolada, a 250 m. A área 

aproximada de dispersão dos vestígios é 115 m x 50 m. Foi encontrada uma lâmina 

polida fragmentada cujas coordenadas são: UTM 22J 0707905 / 7312461.    

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 51. 

 
 
 
Sítio Monjolada 3 – MJ3    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°17’29” S       UTM 22J 0708147     
48°56’57” W                       7311973 
 
 

Localizado em topo de divisor de águas, este sítio também apresentou cerâmica 

Itararé-Taquara em abundância, aparecendo em um terreno com plantação de feijão 

baixa. O local está a uma altura de 70 m s.n.b. e altitude de 960 m. Os vestígios ocorrem 

em uma área cujas dimensões aproximadas são 90 m x 60 m, a 200 m de um afluente do 

Ribeirão da Monjolada. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 51. 

 
 
 
Sítio Morro do Gato – MGT    Montículos 

 
Coordenadas: 
24°18’13” S       UTM 22J 0706476     
48°57’56” W                       7310653 
 
 

Este sítio apresentou uma série de, no mínimo, 25 montículos de origem antrópica 

e de provável função funerária (fotos 32 e 33), localizados no sopé de uma das montanhas 

mais notáveis da região (Foto 34). Estes montículos são semelhantes aos encontrados no 

Alto Apiaí pela equipe que realizou o levantamento do GASBOL (vide Sítio Areia 

Branca 6, em De Blasis 2000), mas ocupam uma área bem mais extensa. A distância 
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linear entre os montículos mais extremos é de 580 m, e parece ocorrer no mínimo três 

concentrações que vão se posicionando encosta abaixo, até quase o fundo do vale.  

Além dos montículos, foram encontradas uma peça de silexito lascado com sinais 

de queima e um fragmento de lâmina de pedra polida (Foto 35). Neste local é possível 

que haja um sítio habitação, posto que se trata de um terraço voltado para ENE, a 150 m 

da água, a 70 m de altura s.n.b. e altitude de 990 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 52. 

 

 
Sítio São Sebastião – SBT    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°19’34” S       UTM 22J 0706945     
48°57’38” W                       7308138 
 
 
Este sítio encontra-se no topo de uma colina alongada, próximo ao Sítio LNR 

(Foto 36), em local com declividade de 4°, voltado para NE. Foram detectados 

fragmentos cerâmicos Itararé-Taquara em uma plantação de tomate, ao longo de uma 

área aproximada de 85 m x 50 m. O sítio está a 180 m de um afluente do Córrego da 

Monjolada, a 50 m s.n.b. e altitude de 950 m.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 50. 

 
 
 
Sítio Serraria – SRA       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°18’19” S       UTM 22J 0707956     
48°57’03” W                       7310432 
 
 
Localizado em um amplo terraço de baixa vertente, este sítio apresentou material 

lítico lascado detectado no piso e laterais de uma pequena estrada de terra. O local tem 

orientação para N, dista 300 m do Ribeirão da Monjolada e está a 15 m de altura em 
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relação ao mesmo. A altitude do sítio é de 915 m. Foram coletadas 22 peças líticas 

lascadas na estrada e laterais, algumas apresentando sinais de queima.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 53. 

 
 

 
11.7 – Área Piloto Cachoeira – CRA 

 

A Área Piloto Cachoeira (CRA) representa a porção SE do Alto Taquari, 

apresentando relevo movimentado, cortada pelo Rio Taquari Mirim (Mapa 54; Figura 

11). Apresenta alguns vales amplos nos fundos dos quais se localizam atualmente alguns 

bairros rurais, mas a maioria dos sítios de grande porte (cerâmicos Itararé-Taquara) estão 

localizados nos topos das vertentes. A linha do Gasoduto Bolívia-Brasil cortou a área 

diagonalmente no sentido NE-SW, tendo sido realizado levantamento arqueológico na 

faixa de domínio por parte de uma equipe do MAE-USP (De Blasis 2000). A geologia é 

um tanto variada (Mapa 55), apresentando rochas cálcio-silicáticas proterozóicas do 

Complexo Setuva (APIsCs) e granitóides de composição extremamente variada, 

relacionados à Suíte Granitóide Três Córregos (PSs), do Proterozóico Superior. Um 

grande dique de diabásio jurássico (JK) corta a área diagonalmente no sentido NW-SE, 

e vários outros diques menores são assinalados. Na área foram detectados, por esta 

pesquisa, 28 sítios arqueológicos, um número verdadeiramente surpreendente. Se 

levarmos em conta os sítios detectados pela equipe de levantamento do Gasbol (Sítios 

Ribeirão Branco 2, Ribeirão Branco 6, Ribeirão Branco 9 e Ribeirão Branco 12) , este 

número sobe para 32 sítios. Isto sugere que a Área CRA constituía-se em um local 

densamente habitado em tempos pré-coloniais. O padrão observado na Área CDF repete-

se aqui: os sítios cerâmicos de grande porte situam-se sempre em locais altos, seja altas 

vertentes ou mesmo topos de interflúvios. Um destes sítios chega a ser um caso extremo, 

por situar-se em um pico de montanha (Sítio MRT). Digna de nota é também 

possibilidade que tivemos de comprovar a existência de duas classes de sítios líticos 

ocorrendo na mesma região e em implantações similares (topo de interflúvio): um sítio 

lítico “antigo”, representado por MCL, e um sítio lítico “recente”, representado por CRA 

(vide discussão no sub-item 14.1).    
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Figura 11 – Perfil da Área Piloto Cachoeira. As setas indicam drenagens. 
 
 



 

Sítio Araucária - ARC     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°16’44” S       UTM 22J 0721342     
48°49’10” W                       7313155 
 
 
Este sítio foi detectado em um corte de estrada que atravessa uma área de mata. 

Foram detectados fragmentos de cerâmica atribuível à Tradição Itararé-Taquara, 

distribuídos ao longo de 50m. Foram coletadas apenas as peças aflorantes no leito da 

estrada, totalizando 30 fragmentos de cerâmica lisa e fina. 

O local está implantado em média vertente, com declividade de 3,5° voltado para 

NE, a 110 m do Ribeirão da Cachoeira e 20m acima do mesmo. A altitude do sítio é 890 

m. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 57. 

 
 
 
 

Sítio Bertini – BTN     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°16’40” S       UTM 22J 0719097     
48°50’30” W                       7313321 
 
 

Este sítio, implantado em divisor de águas, foi cortado por um entroncamento de 

três estradas (fotos 37 e 38) mas apresenta bastante material aflorando nos terrenos 

contíguos. O material é composto por cerâmica da Tradição Itararé-Taquara e material 

lítico lascado. O local é alto, a 90 m s.n.b e altitude de 980 m, a uma distância de 350 m 

do curso d’água mais próximo. 

Foram coletadas apenas as peças que estavam no corte da estrada, totalizando 21 

fragmentos de cerâmica lisa e fina, quatro dos quais bordas, além de um cristal de quartzo 

hialino lascado e um fragmento de seixo utilizado. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 58. 
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Mapa 58 
 

Sítios Bertini, Manacás e Ribeiro  
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Sítio Cachoeira – CRA      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°16’45” S       UTM 22J 0722175     
48°48’41” W                       7313099 
 
Sítio lítico com material aparecendo em terreno com plantação de tomate e leito 

de estrada adjacente, cobrindo uma extensão de aproximadamente 130 m. O local está 

situado em alta vertente, orientado para N. Dista 200 m do Rio Taquari Mirim, estando a 

35 m acima do mesmo, e a uma altitude de 920 m. 

Foram coletadas ao longo da estrada, tanto no leito como nas laterais, 143 peças 

líticas lascadas, 70 estilhas e dois artefatos polidos, incluindo uma borda de recipiente de 

pedra polida (Foto 39). 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 59. 

 
 

Sítio Cachoeira 2 – CR2      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°16’51” S       UTM 22J 0722418     
48°48’32” W                       7312918 
 
 

Pequeno sítio lítico detectado em leito de estrada, não muito distante do Sítio 

CRA. O material espalhava-se por uma área aproximada de 10 x 10m, sobre um divisor 

de águas. O local apresentava declividade média de 10°, orientado para WNW, a 150 m 

de um afluente do Rio Taquari Guaçu e a 30 m acima da drenagem. A altitude do sítio é 

915 m. 

Foram coletados cinco artefatos líticos lascados de silexito, sem que tenham sido 

percebidos sinais de uso ou retoque nos mesmos. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 59. 
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Mapa 59 - Sítios Cachoeira, Cachoeira 2, Gomes e Queimada 
 

Área Piloto Cachoeira 

Ng



 

Sítio Cachoeira 3 – CR3      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°16’12” S       UTM 22J 0721834     
48°48’53” W                       7314135 
Sítio lítico detectado no leito de uma pequena estrada de serviço, ocorrendo em 

área restrita. O terreno que ladeava a estrada apresentava péssima visibilidade, impedindo 

a mensuração do sítio. O local está sobre um divisor de águas, com orientação para N e 

declividade média de 4°. Situa-se a 70 m de um afluente do Córrego da Cachoeira, 15 m 

acima do mesmo e a uma altitude de 870 m. 

Foi coletado todo o material lítico aflorante, composto de 8 peças, uma delas 

apresentando sinais de queima. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 60. 

 
 

 

Sítio Gasbol 5 – GB5 (*)    Cerâmico Itararé-Taquara 

(*) Provavelmente cadastrado pelo levantamento do Gasoduto Bolívia-Brasil como “Ribeirão Branco 10”. 
 
Coordenadas: 
24°14’20” S       UTM 22J 0720822     
48°49’31” W                       7317585 
 
 
Este sítio apresentou material cerâmico atribuível à Tradição Itararé-Taquara em 

pequena quantidade e material lítico lascado, tendo sido detectado na faixa de domínio do 

Gasoduto Bolívia-Brasil. O local estava bastante alterado, posto que a tubulação já havia 

sido enterrada. Localiza-se em um divisor de águas, voltado para NNE e a uma altura de 

50 m sobre o nível de base. Dista 350 m do curso d’água mais próximo, um afluente do 

Rio Taquari Mirim, e está a uma altitude de 850 m.   

Foram encontradas 24 peças líticas lascadas e 3 fragmentos de cerâmica fina. 

Duas das lascas apresentam sinais de utilização, e várias outras mostraram-se queimadas. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 61. 
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Mapa 61 
 

Sítio Gasbol 5 
 

Área Piloto Cachoeira 
 

Ng

 
                                                                                                               Fonte: D EE 1956, escala 1:10.000 
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Sítio Gasbol 6 – GB6       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°14’32” S       UTM 22J 0720459     
48°49’44” W                       7317229 
 
 
Pequeno sítio não muito distante do anterior, também detectado na faixa do 

gasoduto. Está localizado em baixa vertente, em local de declividade um tanto acentuada, 

com 14° de inclinação e voltado para SW. Dista 50 m de um córrego afluente do Taquari 

Mirim, a 10 m acima do mesmo e altitude de 785 m. 

Foram coletadas três lascas de silexito que afloravam no solo revolvido pela 

implantação do duto. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 62. 

 
 

Sítio Gasbol 7 – GB7 (*)      Lítico 

(*) Provavelmente cadastrado pelo levantamento do Gasoduto Bolívia-Brasil como “Ribeirão Branco 11”. 
 

 
Coordenadas: 
24°14’44” S       UTM 22J 0720136     
48°49’55” W                       7316853 
 
 
Sítio lítico detectado na faixa do Gasoduto Bolívia-Brasil, quando a mesma 

atravessa um amplo terraço fluvial onde se situa o Bairro Taquari Mirim. Como o local 

serve de campo de futebol, fora da linha do gasoduto a visibilidade é nula. O material 

parece se espalhar por uma área grande, ou se concentra em agregados distintos, uma vez 

que foram detectadas peças lascadas em frente a uma casa, um tanto distante da linha. 

O local é um fundo de vale, distante 80 m do Rio Taquari Mirim, 3 m alçado em 

relação ao mesmo e a uma altitude de 775 m. 

Foram coletadas 24 peças líticas lascadas e um fragmento de cerâmica do período 

histórico (alça de vaso). O material lítico apresenta peças retocadas e com sinais de 

queima. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 62. 

 212



Mapa 62 
 

Sítios Gasbol 6, Gasbol 7, Taquari Mirim e Taquari Mirim 2 
 
 

Área Piloto Cachoeira 
 

Ng

                                                                                                             Fonte: DAEE 1956, escala 1:10.000 
                                                                                                                         
              
                                                                                                                         0         100     200      300 m 

 



Sítio Gasbol 8 – GB8     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°15’31” S       UTM 22J 0719410     
48°50’20” W                       7315443 
 
 
Situado em um terraço de média vertente, este sítio foi parcialmente cortado pela 

linha do gasoduto e não fica muito distante de outro sítio cadastrado pela equipe que 

realizou o levantamento na faixa do gasoduto, denominado Ribeirão Branco 12. A foto 

40 mostra a relação entre os dois sítios; Gasbol 8 está um alçado em relação a Ribeirão 

Branco 12, e há uma drenagem passando entre os dois, formando um vale abrupto. 

Enquanto o primeiro está situado em média vertente, o segundo está no topo de um 

divisor de águas. 

O sítio apresenta material cerâmico em abundância e algum material lítico lascado 

ocorrendo em um pequeno patamar de vertente. A declividade é um tanto acentuada no 

local, em torno de 7°, e o sítio está voltado para NNE. Dista 200 m do curso d’água mais 

próximo, a uma altura de 90 m s.n.b. e altitude de 880 m.   

Foi feita uma coleta parcial apenas na área afetada pela obra, já que o sítio se 

estende para uma plantação de milho. Foram coletados 59 fragmentos cerâmicos e 3 

lascas de silexito. A cerâmica é lisa e fina, e o material lítico não apresenta sinais visíveis 

de uso ou retoque. Uma amostra de cerâmica deste sítio foi datada pelo laboratório de 

Vidros e Datações da FATEC, amostra LVD 339, fornecendo uma idade de 1540 ± 150 

anos, ou seja, entre AD 310 e AD 610. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 63. 

 
 

Sítio Gomes – GMS     Cerâmico Itararé-Taquara  

 
Coordenadas: 
24°16’52” S       UTM 22J 0722682     
48°48’22” W                       7312880 
 
Este sítio cerâmico é bastante grande e está localizado em um divisor de águas, 

tendo sido detectado no corte realizado pelo entroncamento de uma estrada de terra e 
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terrenos arados adjacentes (Foto 41). Os locais com boa visibilidade apresentaram 

material arqueológico ao longo de uma área aproximada de 110 m x 100 m. Como havia 

ainda um milharal alto e uma capoeira ladeando a área de ocorrência, é provável que o 

sítio se estenda por uma área ainda maior. 

Foram coletadas apenas as peças que estavam sob risco imediato de destruição, na 

área onde existe um entroncamento de estradas. O material coletado é constituído de 72 

peças líticas lascadas, 6 estilhas, uma lâmina polida fragmentada (Foto 42) e 23 

fragmentos cerâmicos finos e sem decoração, incluindo uma base plana e duas bordas. 

Uma destas bordas foi escavada no próprio leito da estrada (Foto 43; Prancha 4). O 

proprietário disse ter encontrado várias outras peças de pedra polida ao longo dos anos, 

que não mais estão em seu poder 

O sítio está sobre um divisor de águas, voltado para NE. Dista 350 m de um 

afluente do Rio Taquari Mirim, estando 70 m acima do nível de base local a uma altitude 

de 940 m.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 59. 

 
 

Sítio Guimarães – GMR    Cerâmico Itararé-Taquara  

 
Coordenadas: 
24°15’13” S       UTM 22J 0720038     
48°49’58” W                       7315989 
 
 
Outro sítio cerâmico Itararé-Taquara de grandes dimensões, GMR apresenta 

fragmentos bastante grandes devido ao fato de o terreno ter sido pouco arado, e mesmo 

assim apenas por tração animal. Situa-se sobre um divisor de águas com declividade 

média de 8° voltado para NNW, a 150 m de distância do curso d’água mais próximo. O 

local está 80 m acima do nível de base local, e altura de 850 m. Os vestígios ocupam uma 

área de, no mínimo, 90 m x 25 m, mas a visibilidade estava bastante comprometida pela 

vegetação. Há informações de montículos nas proximidades do sítio, mas a vegetação 

também impediu sua confirmação. 
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Foram coletados apenas 10 fragmentos de cerâmica lisa para fins comparativos, 

incluindo um grande fragmento de borda consideravelmente espesso (10mm). A inserção 

do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 63. 

 

 

Sítio Manacás – MNC      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°16’27” S       UTM 22J 0719469     
48°50’17” W                       7313716 
 
 
Pequeno sítio lítico detectado em leito de estrada de terra, localizado em um 

divisor de água. Dista 150 m da drenagem mais próxima, a uma altura de 80 m s.n.b. e 

altitude de 940 m. 

Foram encontradas três lascas de silexito no leito da estrada, duas delas com 

evidências de queima. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 58. 

 
 

Sítio Marcelino – MCL     Lítico Antigo 

 
Coordenadas: 
24°15’11” S       UTM 22J 0721068     
48°49’21” W                       7316016 
 
 

Localizado em um terreno arado no topo de um divisor de águas (fotos 44 e 45) , 

este sítio reveste-se de importância por apresentar material lítico lascado extremamente 

sofisticado para os padrões do Alto Taquari; isto inclui uma ponta bifacial fragmentada 

feita em quartzo leitoso (Foto 46), material até então inédito nesta porção do planalto, 

além de um pequeno uniface elíptico em quartzito finamente retocado (Foto 47). Foram 

coletadas 10 peças no total, incluindo uma outra peça unifacial fragmentada feita de 

silexito (Foto 48). O sítio está voltado para WNW, distando 180 m da drenagem mais 

próxima, a uma altura de 40 m s.n.b. e altitude de 820 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 64 e na Foto 50. 
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Foto 44: Sítio Marcelino, Área Piloto CRA. Aspecto do terreno arado onde foi encontrado 

material lítico lascado finamente retocado. 
 
 

 
Foto 45: Vista geral mostrando a colina alongada onde se localiza o Sítio Marcelino. No 

fundo do vale, à esquerda da foto, estão os sítios TPA e TP2. Área Piloto CRA. 
 
 



 
                                                                                         Wagner S. Silva 
Foto 46: Ponta bifacial fragmentada, feita em quartzo leitoso, 

procedente do Sítio Marcelino. Área Piloto CRA. 
 
 

 
                                                                                                Wagner S. Silva 
Foto 47:  Peça unifacial de pequenas dimensões, feita em 

quartzito, procedente do Sítio Marcelino. Área Piloto 
CRA. 

 





Sítio Mirante – MRT    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°14’44” S       UTM 22J 0721481     
48°49’07” W                       7316849 
 
 
A localização deste sítio é um tanto surpreendente, por apresentar material 

cerâmico Itararé-Taquara em quantidade no topo de uma das montanhas mais altas da 

região (Fotos 49 e 50). A área de dispersão dos vestígios, necessariamente limitada pela 

declividade, é de aproximadamente 30 m x 30 m. O sítio está a 120 m acima do nível de 

base, a uma altitude de 938 m. Dista 200 m da drenagem mais próxima. 

Foram coletados 14 fragmentos de cerâmica lisa e fina, incluindo três bordas, e 

um seixo utilizado. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 65. 

 
 

Sítio Neri – NRI     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°15’31” S       UTM 22J 0719884     
48°50’03” W                       7315435 
 
 
Material cerâmico Itararé-Taquara aparecendo na superfície de uma plantação de 

vagem. Foram coletadas as peças aflorantes em meio às leiras de vagem, que não 

permitiam uma boa visibilidade do solo (Foto 51); apenas 10 fragmentos de cerâmica lisa 

e fina foram encontrados, todos próximos entre si. Pode ser que o sítio seja bem maior do 

que o registrado, posto que havia espessa cobertura de capim encosta acima. 

A posição do sítio é bastante estratégica. A Foto 52 mostra a vista que se tem do 

sítio, permitindo a visualização dos sítios Ribeirão Branco 12 e Renata Lopes. O sítio está 

localizado em média vertente, em local com declividade de 7°, voltado para WNW e a 

uma distância de 130 m da drenagem mais próxima. Sua altura é de 100 m s.n.b. e sua 

altitude é de 880 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 63. 
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Foto 52: Vista que se tem a partir do Sítio Neri, Área Piloto CRA. Na montanha do centro 

da foto estão localizados dois outros sítios: Renata Lopes (azul) em média vertente e 
Ribeirão Branco 12 (vermelho) no topo. 

 

 
Foto 53: Sítio Olian, Área Piloto CRA. O material arqueológico apareceu na plantação de 

vagem visível na foto, no topo e vertente adjacente. 



Sítio Olian – OLN     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°15’15” S       UTM 22J 0720616     
48°49’37” W                       7315892 
 
 

Situado em topo de divisor de águas (Foto 53), o sítio apresentou cerâmica 

Itararé-Taquara e material lítico lascado em uma plantação de vagem. A vertente onde se 

localiza o sítio apresenta declividade de 4°, voltada para E. O sítio está a 140 m de um 

pequeno córrego, a 55 m acima do nível de base e altitude de 835 m.  

 Foram coletados 17 fragmentos de cerâmica lisa e fina entre as leiras da 

plantação, incluindo um pequeno fragmento de borda, além de três peças de silexito 

lascadas e um artefato polido de formato atípico. A área de ocorrência de vestígios, dada 

a visibilidade à época da prospecção, é de 70 m x 25 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 64 e na Foto 50. 

 
 

Sítio Queimada – QMD    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°16’39” S       UTM 22J 0721870     
48°48’51” W                       7313290 
 
 
Este sítio apresentou material cerâmico Itararé-Taquara e lítico lascado no leito e 

laterais de uma estrada, ao longo de 100 m. O local é um divisor de águas, distante 300 m 

da drenagem mais próxima, a 30 m de altura s.n.b. e altitude de 910 m. Os terrenos que 

ladeiam a estrada são recobertos de vegetação, tornando-se impossível delimitar a área de 

ocorrência de vestígios com maior precisão.  

Foram coletados 9 artefatos líticos lascados e 14 fragmentos de cerâmica lisa e 

fina, incluindo uma borda, ao longo do leito e cortes da estrada. A inserção do sítio na 

paisagem pode ser observada no Mapa 59. 
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Sítio Renata Lopes – REL    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°15’16” S       UTM 22J 0719636     
48°50’12” W                       7315894 
 
 
O Sítio REL apresenta grande quantidade de material cerâmico Itararé-Taquara 

aflorando em um patamar de vertente, e foi cortado pela linha do Gasoduto Bolívia-

Brasil, cuja tubulação já se encontrava enterrada à época de sua detecção. Localiza-se em 

média vertente, não muito distante do Sítio Ribeirão Branco 12 (Foto 52), este último 

cadastrado pela equipe que realizou o salvamento (De Blasis 2000). A declividade média 

do local é de 6°, e a vertente é orientada para NNE. O sítio dista 120 m da drenagem 

mais próxima, está a 50 m de altura e a uma altitude de 830 m.    

Foram coletadas algumas peças apenas para fins comparativos: 24 fragmentos de 

cerâmica lisa e fina, dois fragmentos de cerâmica fina e bem queimada de provável 

procedência histórica e duas peças de silexito lascado.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 63. 

 
 

Sítio Ribeiro – RIB     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°16’33” S       UTM 22J 0719311     
48°50’22” W                       7313536 
 
 
Este sítio apresentou material cerâmico e lítico esparso, em terreno ladeando uma 

estrada de terra. Está localizado sobre um divisor de águas, com declividade de 3° e 

voltado para NE. A drenagem mais próxima está a 200 m de distância, e o sítio apresenta 

uma altura de 80 m s.n.b. e altitude de 960 m. 

Foram coletados seis fragmentos de cerâmica lisa e fina e um seixo utilizado 

(depressão em uma das faces) nas laterais da estrada vicinal. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 58. 
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Sítio Ribeiro 2 – RI2     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°16’28” S       UTM 22J 0718319     
48°50’58” W                       7313695 
 
 

Pequeno sítio com cerâmica Itararé-Taquara, localizado no topo de um divisor de 

águas. Dista 300 m da drenagem mais próxima, e está a 60 m de altura, a uma altitude de 

960 m. Foram coletados quatro pequenos fragmentos de cerâmica lisa e fina e 9 peças 

líticas lascadas, das quais três são de arenito silicificado. Uma destas peças, um pequeno 

fragmento de lasca, apresenta forte ação intempérica em sua superfície (pátina). Por conta 

da exigüidade do material este sítio será classificado como cerâmico, mas a presença do 

arenito silicificado alterado pode indicar que o local tenha sido reocupado. Dadas as 

condições de visibilidade, a área de dispersão dos vestígios era de aproximadamente 30 m 

x 10 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 66. 

 
 

Sítio Ribeiro 3 – RI3       Lítico  

 
Coordenadas: 
24°16’26” S       UTM 22J 0718205     
48°51’02” W                       7313757 
 
 

Sítio apresentando material lítico detectado no leito de uma estrada vicinal. Está 

assentado sobre o mesmo divisor de águas do sítio anterior, a 250 m da drenagem mais 

próxima, a uma altura de 60 m s.n.b. e altitude de 950 m. A área de dispersão dos 

vestígios era de aproximadamente 10 m x 5 m. 

Foram coletadas 13 peças líticas lascadas no leito da estrada de terra, algumas 

delas apresentando sinais de queima. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 66. 
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Sítio Ribeiro 4 – RI4       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°16’28” S       UTM 22J 0718124     
48°51’04” W                       7313690 
 
 

Este sítio está sobre o mesmo divisor de águas dos dois anteriores e apresenta 

apenas material lítico em pequena quantidade. Dista 150 m da drenagem mais próxima, 

está a uma altura de 60 m s.n.b. e altitude de 950 m.  

Foram coletados cinco artefatos líticos lascados de silexito em um caminho 

próximo a uma plantação de feijão. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 66. 

 
 
 
Sítio Tapera – TPA       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°15’16” S       UTM 22J 0720875     
48°49’28” W                       7315871 
 
 
Localizado em fundo de vale, este sítio está voltado para NW, alçado 3 m em 

relação ao Rio Taquari Mirim, distante 30 m de sua margem direita, e a uma altura de 

780 m. O material lítico apareceu no terreiro de um casebre abandonado (Foto 54). Foi 

feita coleta total das peças aflorantes ao lado da casa, totalizando 22 peças líticas lascadas 

e três estilhas. Digno de nota é o fato de uma das lascas encontradas ser de arenito 

silicificado, que conforme foi dito anteriormente é material exótico proveniente do Médio 

Paranapanema. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 64 e na Foto 56. 
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Foto 54: Sítio Tapera, Área Piloto CRA. O material arqueológico, que inclui uma lasca de 
arenito silicificado, foi encontrado no local onde está a pessoa em pé, em frente a 
um casebre. 

 
 

 
: Sítio Tapera 2, Área Piloto CRA. O mateFoto 55 rial arqueológico foi encontrado no corte 
de estrada assinalado pela pessoa na foto. 



 
Foto 56: Vista geral do vale onde se localizam os sítios Tapera (azul) e Tapera 2 

(vermelho), Área Piloto CRA. 
 

 
Foto 57: Vista geral da paisagem na porção SE da Área Piloto CRA, mostrando a 

implantação dos sítios TAG (vermelho) e TA2 (azul).  
 



Sítio Tapera 2 – TP2     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°15’18” S       UTM 22J 0720891     
48°49’28” W                       7315819 
 
 
Próximo ao sítio anterior, este sítio também apresentou material lítico lascado em 

fundo de vale, mas também um fragmento cerâmico. O local está voltado para NW, a 20 

m da margem direita do Rio Taquari Mirim, altura de 5 m sobre o referido rio e altitude 

de 780 m.  

O material arqueológico foi detectado no leito e cortes laterais de uma pequena 

estrada de servidão (Foto 55). Foi realizada coleta das peças aflorantes, totalizando 7 

lascas, algumas delas com sinais de queima, duas estilhas e um fragmento de cerâmica 

fina e escura atribuível à Tradição Itararé-Taquara. 

 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 64 e na Foto 56. 

 
 

 

Sítio Taquari Mirim – TMR   Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°14’54” S       UTM 22J 0720282     
48°49’50” W                       7316548 
 
 
Localizado em fundo de vale, em amplo terraço na margem esquerda do Rio 

Taquari Mirim, este sítio apresentou material cerâmico aflorando no leito de uma estrada. 

Foram coletados 11 fragmentos de cerâmica lisa, dos quais cinco são 

extremamente grossos (em média 16 mm de espessura), o que não é comum para a 

indústria cerâmica comumente associada à Tradição Itararé-Taquara, onde os fragmentos 

apresentam espessuras médias de 5 mm. Pode ser que estejamos tratando de fragmentos 

de grandes recipientes utilizados para armazenagem de água, descritos na literatura 

etnográfica para os Kaingang, ou ainda uma intrusão de cerâmica mais recente. A 
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queima, tempero e tratamento da superfície são, porém, muito semelhantes ao restante da 

indústria cerâmica pré-colonial.  

O sítio está voltado para NNE, a uma altura de 7 m s.n.b. e altitude de 780 m. 

Dista 80 m do Rio Taquari Mirim. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 62. 

 
 

Sítio Taquari Mirim 2 – TM2     Lítico 

 
Coordenadas: 
24°14’56” S       UTM 22J 0720318     
48°49’48” W                       7316479 
 
 
Este sítio está localizado próximo ao anterior, ocupando o mesmo terraço, a 80 m 

de distância. Foi detectado material lítico lascado em área perturbada por trabalhos de 

terraplenagem, e portanto pouco pode ser dito com relação à extensão do sítio.  

Situa-se em fundo de vale, voltado para NE, a 70 m da margem esquerda do Rio 

Taquari Mirim. Sua altura em relação ao rio é de 7 m , e a altitude é de 780 m. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 62. 

 
 
Sítio Três Águas – TAG    Cerâmico Itararé-Taquara  

 
Coordenadas: 
24°16’20” S       UTM 22J 0723760     
48°47’45” W                       7313868 
 
 

Este sítio apresentou material cerâmico Itararé-Taquara e lítico lascado em um 

patamar de média vertente, com declividade de 4° e voltado para NE. O local dista 200 

m da drenagem mais próxima, está a uma altura de 60 m s.n.b. e altitude de 1.010 m. 

Foram coletados 11 fragmentos de cerâmica lisa e fina e uma lasca de silexito. 

Por se tratar de uma área de tráfego intenso de tratores, as peças se apresentam bastante 

fragmentadas. 

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 67 e na Foto 57. 
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José C. Marcelino 
Foto 58: Sítios Três Águas 2, Área Piloto CRA. Vista da plantação onde foi encontrado 

material cerâmico e lítico lascado. 

 
Foto 59: Sítio Casa Subterrânea, proximidades da Área Piloto TQS. 

 



 
 
Sítio Três Águas 2 – TA2    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°16’25” S       UTM 22J 0723552     
48°47’52” W                       7313706 
 
 
Localizado na mesma vertente que o sítio anterior, TA2 é um sítio cerâmico com 

material em grande quantidade e bom estado de preservação. Situa-se em um divisor de 

águas, voltado para NE, a 350 m da drenagem mais próxima. Sua altura é de 80 m s.n.b. e 

sua altitude de 1.050 m, sendo o sítio mais alto detectado em todo Alto Taquari (Foto 58). 

Foi realizada coleta de cinco fragmentos cerâmicos apenas para fins comparativos, além 

de uma grande lasca de silexito retocada que estava no meio de uma trilha de acesso à 

plantação.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no 67 e na Foto 57. 

 
 

11.8 – Vestígios Arqueológicos Externos às Áreas Piloto 

 

Neste item serão apresentadas as informações referentes a vestígios arqueológicos 

detectados fora das áreas piloto. As condições que levaram à detecção destes vestígios 

são várias: descobertas fortuitas durante as etapas preliminares de reconhecimento, 

checagem de informações de moradores etc. Via de regra os procedimentos foram 

assistemáticos e se enquadram na estratégia complementar de levantamento arqueológico, 

uma vez que informações importantes podem vir à tona por tais meios. Estas informações 

são também úteis na medida em que vão ajudando a cobrir as áreas não prospectadas de 

maneira intensiva, fornecendo indicações que auxiliam o entendimento da distribuição 

espacial das várias categorias de  vestígios. Uma outra estratégia foi percorrer trechos da 

linha do gasoduto Bolívia-Brasil que já haviam sido prospectados pela equipe designada 

pelo levantamento arqueológico, já devidamente liberados e que apresentavam a 

tubulação enterrada. Por se constituírem em ótimos transectos, com 20 m de largura 
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livres de vegetação e solo revolvido, poderiam oferecer alguns dados complementares 

interessantes, o que se confirmou.  

Nem todos os sítios listados neste item serão acompanhados de mapas de detalhe; 

isto se deve ao fato de que parte do material cartográfico adquirido (mapas escala 

1:10.000) cobre apenas as áreas piloto. Se o sítio arqueológico estiver fora da cobertura 

dos mapas, sua inserção topográfica será apenas indicada no texto.  

 

Abrigo Porca Magra - PMG     Lítico  

 
Coordenadas: 
24°11’52” S       UTM 22J 0695800     
49°04’20” W                       7322525 
 

 
Este pequeno abrigo, medindo aproximadamente 15 x 5 m, é formado por um 

grande bloco de arenito que parece ter se desprendido da escarpa que forma o canion do 

Rio Pirituba. O informante disse ter encontrado material arqueológico (duas peças polidas 

e uma lasca retocada) quando realizou um furo com cavadeira no local. O material 

apresenta duas características interessantes: foi encontrado a uma profundidade 

aproximada de 1 m, o que é considerável se levarmos em conta que trata-se de material 

polido, e a lasca retocada é de arenito silicificado, com todas as características da 

variedade encontrada nas Cuestas Basálticas associada à Formação Serra Geral. Esta foi a 

primeira ocorrência comprovada de matéria-prima exótica no Alto Taquari, o que abriu 

perspectivas interessantes de investigação.  

O teto do abrigo apresenta manchas esmaecidas que parecem ter origem 

antrópica. Será tentado o registro fotográfico do local com filme infravermelho para 

determinar se existe ou não arte rupestre no local. 

 

 

Sítio Arlindo Cruz – ACR   Cerâmico Itararé-Taquara  

 
Coordenadas: 
23°05’47” S       UTM 22J 0745221     
48°35’16” W                       7332990 
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Sítio com cerâmica Itararé-Taquara, bastante grande (aprox. 100m x 40m), 

situado no topo de um interflúvio. Apresenta fragmentos bastante espessos, incomuns 

para sítios desta Tradição. Quase toda a área do sítio está em terreno sujeito à aradura, 

mas uma porção do terreno foi arado menos intensamente do que as outras, apresentando 

fragmentos com grandes dimensões. O sítio situa-se na bacia do Rio Apiaí Mirim, está 

sobre um divisor de águas, a 400 m da drenagem mais próxima, sua altura é de 70 m 

s.n.b. e a altitude é de 740 m.  

Foram coletadas algumas peças para fins comparativos: 35 fragmentos de 

cerâmica e uma peça lascada de silexito com sinais de uso. A cerâmica apresenta boa 

preservação, com fragmentos grandes e passíveis de reconstituição. Três amostras de 

cerâmica foram datadas pelo LACIVID do Instituto de Física da USP, tendo sido obtidas 

as idades de 1.000 ± 100 anos (amostra 40114), 890 ± 130 anos (amostra 40112) e 620 ± 

40 anos (amostra 40113). Apesar de haver uma certa sobreposição nas duas idades mais 

antigas, a última idade é certamente anômala dentro do conjunto. Se levarmos em conta 

as duas primeiras datações, o sítio estaria dentro de uma faixa cronológica em torno de 

AD 950. A datação mais recente coloca sua idade em torno de AD 1380. 

 

 

Sítio Barrinha – BRN      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°19’47” S       UTM 22J 0704767     
48°58’55” W                       7307781 
 
 

Este sítio foi visitado a partir de uma informação dando conta do achado de uma 

mão-de-pilão no local, há vários anos atrás. O terreno onde o informante nos levou estava 

arado, e só foi possível detectar material lítico lascado em profusão. A área de ocorrência 

de vestígios é de aproximadamente 40 m x 20 m. O sítio está sobre um divisor de águas, a 

40 m s.n.b. e a uma altitude de 1.014 m. A drenagem mais próxima dista 200 m do 

mesmo. 
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Mapa 68 
 

Sítio Barrinha – BRN 
 

Imediações da Área Piloto Campina de Fora 
 
 Ng

 
                                                                         Fonte: DAEE 1956, escala 1:10.000 
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A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 68. 

 

Casa do Barão de Antonina – CBA     Histórico 

 
Coordenadas: 
24°02’21” S       UTM 22J 0694354     
49°05’20” W                       7340106 
 

 

Trata-se das ruínas de um imóvel rural, antiga sede de fazenda do século XIX, 

construída em taipa de pilão, pertencente ao Barão de Antonina. As ruínas ainda são bem 

visíveis, uma vez que a casa foi deliberadamente demolida em 1980. Uma inspeção 

rápida no terreno atrás da casa foi suficiente para constatar a presença de grande 

quantidade de fragmentos de louça do século XIX, vidro e metais. 

A sede da Estação Experimental de Itapeva, pertencente ao Instituto Florestal, fica 

próxima à referida ruína. Além dos restos da casa, há informações de funcionários 

antigos do IF a respeito de um cemitério, que pertenceria à fazenda. O cemitério teria 

sido coberto por uma plantação de "pinus", a  mando do antigo administrador da Estação, 

e estaria localizado na quadra 20 do reflorestamento. Foi feita uma visita ao local, sendo 

possível constatar a presença de uma antiga estrada e de um valo. Segundo o sr. João, 

funcionário do IF que conhecia o local, o cemitério ficava entre a estrada antiga e o valo. 

Foram coletadas 38 peças de material arqueológico, entre louça, vidro e metal. 

 

Casa Subterrânea - CSU     Feição Doliniforme 

 
Coordenadas: 
24°15’14”S       UTM 22J 0691424     
49°06’52”W                       7315882 
 

A ocorrência desta "casa subterrânea" foi notificada pelo sr. Mário Pires, que já 

havia informado previamente outro pesquisador a respeito da existência de estruturas 

similares nas imediações (Prous 1979). Esta estrutura especificamente, porém, não havia 

sido notificada na época pelo informante. Trata-se de uma depressão circular existente no 

topo de uma colina alongada, com aproximadamente 7 m de diâmetro e 1,5 m de 
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profundidade (Foto 59). Dentro da depressão foi recuperado um pequeno fragmento de 

cerâmica fina e coloração castanha. O sr. Mário Pires disse ainda que, ao plantar nas 

proximidades da depressão, encontrou uma lâmina de pedra polida.  

A estrutura está situada a 50 m sobre o nível de base, e a uma altitude de 850 m. 

A declividade da vertente à qual ela está associada é de 5°, com orientação para NW. A 

distância à drenagem mais próxima é de 320 m. A inserção do sítio na paisagem pode ser 

observada no Mapa 69. 

 

Casa Subterrânea 2 – CS2     Feição Doliniforme 

 
Coordenadas: 
24°15’00”S       UTM 22J 0691753     
49°06’43”W                       7316415 
 

 

Esta estrutura é provavelmente uma das descritas por Prous (1979), tendo sido 

notificada também pelo sr. Mário Pires. Trata-se de uma depressão circular com 

aproximadamente 7 m de diâmetro e profundidade de 1 m. Situa-se próxima à estrada que 

vai de Itapeva a Bom Sucesso, no lado esquerdo da mesma, atrás da casa do sr. Vicente 

de Paula Melo. A estrutura está assentada em fundo de vale, a 6 m acima do nível de base 

local, e a uma altitude de 805 m. Dista 5 m de uma pequena drenagem de 2a. ordem, na 

margem direita da mesma. A declividade média da vertente é de 8°, com orientação para 

NW. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 69. 

 

 

Casa Subterrânea 3 – CS3     Feição Doliniforme 

 
Coordenadas: 
24°15’11”S       UTM 22J 0690840     
49°07’12”W                       7316101 

 

 

Esta depressão também foi notificada pelo sr. Mário Pires, e fica um pouco 

afastada das estruturas descritas anteriormente.  
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A vistoria feita no local foi bastante rápida, e permanecem algumas dúvidas a 

respeito da natureza desta feição. Dado o declive muito abrupto das paredes, discordante 

do que foi observado nas outras estruturas, e o próprio substrato rochoso, com várias 

lentes de calcário, pode tratar-se de uma depressão doliniforme, portanto de origem 

natural. De qualquer modo, ficam registradas as coordenadas e características de 

implantação desta feição, que se situa no fundo de um vale, a uma altura de 4 m acima do 

nível de base local, altitude de 810 m, e distante 30 m da mesma drenagem que passa nas 

proximidades das estruturas descritas acima, em sua margem direita. A orientação da 

vertente é NW. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 69. 

 

Sítio Delgado – DLG       Lítico   

 
Coordenadas: 
24°15’20” S       UTM 22J 0703341     
48°59’50” W                       7316025 
 
 

Este sítio é composto por material lítico lascado encontrado no terreiro em frente 

a uma casa no Bairro Itaoca de Cima. O local está em fundo de vale, voltado para NNW, 

a 2 m acima do nível de base e altitude de 918 m. Dista 150 m do Córrego Itaoca de 

Cima. 

Foram coletadas 6 peças líticas lascadas de silexito no chão do terreiro em frente à 

casa. O proprietário tem uma lâmina de pedra polida em seu poder, encontrada nas 

imediações, mas não quis doá-la (vide Foto 60). 

 

 

Sítio Fonseca - FSC     Cerâmico Tupiguarani 

 
Coordenadas: 
23°43’54” S       UTM 22K 0711688     
48°55’24” W                        7373916 
 

A localização precisa do Sítio Fonseca, cuja pesquisa deu início ao Projeto 

Paranapanema, foi possível devido a fatores fortuitos. Durante os trabalhos de 
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levantamento arqueológico na linha de impacto do Gasoduto Bolívia-Brasil, uma equipe 

havia se deslocado para o norte de Itapeva com o intuito de checar informações sobre 

urnas funerárias que teriam sido encontradas na década de 1960. Na ocasião, a referida 

equipe coletou fragmentos cerâmicos e cadastrou o sítio sob o nome “Nhá Cristina” (De 

Blasis, com. pess.). Desconfiado de que o referido sítio poderia se tratar do Sítio Fonseca, 

já trabalhado por Luciana Pallestrini em 1967, fui ao local com o geógrafo Sílvio Araújo, 

que havia estado lá anteriormente. Ao tirar as coordenadas do local com GPS, ficou 

patente que o referido sítio não se situava próximo ao local onde supostamente estaria o 

Sítio Fonseca, plotado em carta 1:100.000 na época. Porém, ao se confrontar os relatos de 

vários informantes no local, levantou-se a suspeita de se tratar do mesmo sítio; as pessoas 

lembravam-se de ter havido ali uma equipe de pesquisadores no final dos anos 60, de 

haverem retirado várias urnas etc. Ao retornar a São Paulo os dados do sítio foram 

checados com a publicação do mesmo (Pallestrini 1969a), que inclui fotos do terreno, e 

desfizeram-se todas as dúvidas: trata-se realmente do mesmo sítio, havendo coincidência 

até no nome do (então) proprietário, sr. João Silvério. As coordenadas antigas do Sítio 

Fonseca estavam portanto erradas, devendo o mesmo ser cadastrado sob as coordenadas 

acima.  

Uma outra urna funerária corrugada e sua respectiva “tampa” foram recentemente 

encontradas por moradores locais, tendo o seu conteúdo (ossos humanos) sido esvaziado 

no local de achado (Foto 61). A urna foi doada e reconstituída por Dária E. Barreto, do 

MAE-USP (Foto 62).    

 

 
Sítio Gasbol 1 – GB1     Cerâmico Itararé-Taquara  

 
Coordenadas: 
24°18’52” S       UTM 22J 0714730     
48°53’02” W                       7309313 
 

 

Vestígios de um sítio Itararé-Taquara já severamente impactado pela implantação 

do Gasoduto Bolívia-Brasil. A tubulação já estava enterrada quando o sítio foi detectado. 
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Foto 60: Lâmina polida em poder do sr. Manoel Rodrigues Delgado, encontrada nas 

proximidades do Bairro Palmeiras, porção central do Alto Taquari. 

Foto 61: Sítio Fonseca, Caputera, Itapeva. Local de onde foi retirada uma urna funerária em 
1998. Um fragmento de osso humano longo pode ser observado na porção inferior 
da foto. 



Wagner S. Silva 
Foto 62: Urna funerária retirada do Sítio Fonseca em 1998, e o vasilhame que lhe servia 

como tampa. 
 

   
Foto 63:  Um dos montículos existentes no Sítio João Milizirdo. 

 



Localiza-se em um divisor de águas, voltado para NE, a 75 m da drenagem mais próxima, 

altura de 60 m s.n.b. e altitude de 960 m. 

Foram coletadas cinco peças líticas lascadas e três fragmentos de cerâmica lisa e 

fina. 

 

 

Sítio Gasbol 2 – GB2       Lítico   

 
Coordenadas: 
24°18’55” S       UTM 22J 0714633     
48°53’06” W                       7309223 

 
 

Distante 130 m do sítio anterior, GB2 é um sítio lítico também detectado na faixa 

de implantação do gasoduto, que se encontrava já enterrado quando da vistoria. O sítio 

está sobre um divisor de águas, voltado para WNW, a uma altura de 60 m s.n.b. e altitude 

de 960 m, distando 100 m da drenagem mais próxima. Foram coletadas 9 peças líticas 

lascadas de silexito. 

 

 

Sítio Gasbol 3 – GB3     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°19’59” S       UTM 22J 0713567     
48°53’43” W                       7307278 
 

 
Outro sítio detectado na faixa do gasoduto, apresentou material lítico lascado e 

cerâmica Itararé-Taquara. O local está também sobre um divisor de águas, a 50 m da 

drenagem mais próxima, 50 m acima do nível de base local e a uma altitude de 950 m. 

Foram coletados 6 artefatos líticos lascados e dois fragmentos de cerâmica lisa e 

fina na faixa revolvida pelos trabalhos de implantação do duto. 
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Sítio Gasbol 4 – GB4       Lítico 

 
Coordenadas: 
24°19’40” S       UTM 22J 0714087     
48°53’24” W                       7307864 
 
 
Também detectado na faixa do gasoduto, é um sítio lítico assentado em divisor de 

águas, voltado para NE, a 30 m de altura s.n.b. e 930 m de altitude, estando a 100 m da 

drenagem mais próxima. Foram coletadas 4 peças de silexito lascadas encontradas na 

terra revolvida pelos trabalhos de implantação do duto. 

 

 

Sítio João Milizirdo - JMZ     Montículos 

 
Coordenadas: 
23°40’48” S       UTM 22K 0720138     
48°50’29” W                         7379539 
 

Este sítio apresenta uma série de montículos que foram interpretados pelo 

informante (sr. João Lopes Faria Filho) como sendo “túmulos da Revolução de 32”, 

conforme teria dito seu pai, então com 6 anos na época. Ao chegar ao local, porém, 

pareceu-nos mais viável tratar-se de outro cemitério associado à Tradição Itararé-

Taquara, ou até mesmo Tupiguarani (Chmyz et al. 1968:20 citam montículos semelhantes 

com urnas Tupiguarani associadas), devido às dimensões que alguns dos montículos 

apresentavam (Foto 63). Não seria impossível uma coincidência de enterramentos 

(mortos da Revolução poderiam ter sido efetivamente enterrados ali), mas de qualquer 

modo o local merece mais atenção. Nas proximidades existem valetas do período 

histórico que serviam para delimitar propriedades e impedir a passagem do gado, que 

segundo o informante têm mais de 100 anos. Não se deve confundir tais valetas com 

trincheiras da Revolução de 32. 
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Sítio Louzarde – LZD    Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°20’32” S       UTM 22J 0707720     
48°57’09” W                       7306360 
 
 
Este sítio está localizado em um divisor de águas, a 50 m acima do nível de base, 

altitude de 970 m e distante 350 m de um afluente do Córrego da Pedra do Sapo. 

Atualmente o local é um pasto, mas o informante, sr. José Louzarde Rodrigues, era o 

antigo proprietário do terreno e encontrou um vasilhame inteiro na época em que passava 

o arado. O vasilhame ainda estava em seu poder, e foi possível fotografá-lo (Foto 64). 

Trata-se de um exemplar com carena, o que é um tanto inusitado para vasilhames Itararé-

Taquara. Suas dimensões são: 21 cm altura; 23 cm diâmetro da boca; 85 cm de perímetro 

máximo (na carena); distância lábio-gargalo = 4 cm; distância lábio-carena = 10 cm. A 

presença da tal vasilhame em um sítio tão distante das ocupações Tupiguarani a norte 

indicam possíveis redes de troca de informação e bens ocorrendo no sentido N-S dentro 

do Alto Taquari. 

O material coletado no pasto é composto por três líticos lascados e três 

fragmentos de cerâmica lisa e fina. O informante ainda disse que, à época do 

desmatamento do local, eles se depararam com uma estrutura retangular que sugeria a 

existência de uma casa antiga.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 70. 

 
 

Sítio Mário Pires - MPS      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°15’30” S       UTM 22J 0690626     
49°07’20” W                       7315898 
 

 
Este sítio apresentou-se como um dos mais densos detectados até o momento, e 

ocupa o terreiro e parte de uma horta associados a uma casa de propriedade do sr. Mário 

Pires, no bairro rural denominado Itaimbé. Situa-se no terraço fluvial de um afluente do 
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Mapa 70 
 

Sítio Louzarde 
 

Proximidades da Área Piloto Campina de Fora 
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Foto 64: Vasilhame inteiro encontrado pelo sr. José Louzarde Rodrigues, morador de 

Campina de Fora, no Sítio Louzarde. Note-se a presença de carena no vasilhame, 
que é atribuível à Tradição Itararé-Taquara. Proximidades da Área Piloto CDF. 

 
 

 
Foto 65: Sítio Pereiras 2, proximidades da Área Piloto CRA. Feição doliniforme antrópica 

de pequenas dimensões apresentando material lítico lascado ao redor. A ação de 
maquinaria agrícola é responsável pelo entulhamento da estrutura, que deveria ser 
originalmente bem maior. 



Rio Pirituba, a 10 m da margem direita do mesmo, a 2m de altura sobre o nível de base 

local e 810 m de altitude. A declividade média da vertente é inferior a 1°, e está 

orientada para NW. 

Foram coletados 154 líticos lascados, um percutor e uma peça com sulco, além de 

17 estilhas e dois fragmentos de cerâmica recente.  

A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 69. 

 

Sítio Mendes – MDS     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°00’18” S       UTM 22J 0731964     
48°43’11” W                       7343333 
 

 
Este sítio está localizado no Alto Apiaí, na margem direita do Rio Apiaí Guaçu, e 

foi informado pelo proprietário, que encontrou fragmentos de cerâmica grandes aderidos 

às raízes de uma árvore recém caída. O sítio parece estar em ótimas condições de 

preservação, por se encontrar dentro da mata-galeria, e portanto nunca foi arado39. O 

local está em fundo de vale, voltado para WNW, a 5 m acima do rio e a uma altitude de 

620 m. Foram coletadas cinco peças líticas lascadas, um seixo utilizado e 29 fragmentos 

de cerâmica lisa, fina e escura. Os fragmentos cerâmicos estão bem preservados e são 

bastante grandes, permitindo a reconstituição de formas. O informante também indicou 

um local, não muito distante do sítio, onde ocorreriam montículos de provável função 

funerária, mas a vegetação alta impediu que pudessem ser visualizados. As coordenadas 

deste local são 22J 0731929 / 7342613. 

 

 

Sítio Moura – MRA     Cerâmico Tupiguarani 

 
Coordenadas: 
24°03’11” S       UTM 22J 0710710     
48°55’40” W                       7338334 
 

                                                           
39 Este sítio exemplifica o paradoxo onde os fatores responsáveis pela preservação são os mesmos que 
impedem o acesso à informação; vide discussão no Capítulo 8. 
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Este sítio Tupiguarani é o mais meridional detectado dentro do Alto Taquari. 

Situa-se no topo de um divisor de águas, a uma altura de 70 m s.n.b., altitude de 808 m e 

dista 500 m do Ribeirão do Faxinal, que é a drenagem mais próxima. O terreno é arado 

anualmente, e os fragmentos são de tamanho reduzido. 

Foi realizada uma coleta de superfície de 26 fragmentos cerâmicos para fins 

comparativos.  

 

 
 

Sítio Pereiras – PRS       Lítico   

 
Coordenadas: 
24°13’17” S       UTM 22J 0723824     
48°47’46” W                       7319480 
 

 

Este é um sítio lítico pequeno detectado ao lado da faixa de domínio do gasoduto 

Bolívia-Brasil, localizado sobre um divisor de águas, a 40 m sobre o nível de base local e 

altitude de 910 m, distando 100 m da drenagem mais próxima.  

Foram coletadas 7 peças líticas lascadas aflorantes no terreno arado, espalhadas 

por uma área aproximada de 20 m x 10 m. 

 

 

Sítio Pereiras 2 – PR2     Feição Doliniforme  

 
Coordenadas: 
24°13’20” S       UTM 22J 0723427     
48°47’60” W                       7319400 
 
 

Pequena depressão no topo de uma colina que sugere fortemente uma casa 

subterrânea, em processo de entulhamento por ação de arado mecanizado. A depressão 

apresenta atualmente 3,5 m de diâmetro e 50 cm de profundidade (Foto 65). À volta da 

depressão, em um raio de 25 m, ocorre material lítico lascado. O local é um divisor de 
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águas, a 80 m s.n.b. e altitude de 950 m. A drenagem mais próxima é um afluente do Rio 

Taquari Mirim, a 100 m. 

Foram coletadas 9 peças líticas lascadas ao redor da depressão, uma das quais 

apresenta sinais de uso. 

  

Sítio Quatis – QTS     Cerâmico Itararé-Taquara 

 
Coordenadas: 
24°21’17” S       UTM 22J 0713009     
48°54’01” W                       7304883 
 

 
Sítio cerâmico filiado à Tradição Itararé-Taquara. A cerâmica fina e escura aflora 

em um terreno arado e está situada também no topo de um interflúvio, em uma colina 

alongada. Está a 55 m de altura s.n.b., altitude de 990 m e a drenagem mais próxima é um 

afluente do Taquari Guaçu a 100 m.  

A área de maior concentração cerâmica mede 25 x 22 m, mas ocorrem fragmentos 

de cerâmica isolados ao longo da colina. Foram coletados 12 fragmentos de cerâmica lisa 

e fina, duas peças líticas lascadas (uma delas com sinais de uso) e amostras para datação 

por TL. Um fragmento de cerâmica deste sítio foi datado pelo Laboratório de Vidros e 

Datação da FATEC, amostra LVD 340, tendo sido obtida uma idade de 1160 ± 100 anos, 

o que coloca a ocupação do mesmo dentro da faixa entre AD 740 e AD 940. 

 

 
 

Sítio Rio Preto – RPT      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°17’23” S       UTM 22J 0711541     
48°54’57” W                       7312107 
 

Material lítico lascado detectado em área perturbada por trator ao lado da estrada 

de terra que liga Itaboa a Campina de Fora. O local situa-se no topo de uma colina 

alongada, a 45 m s.n.b., altitude de 950 m e a 300 m da drenagem mais próxima. Foram 

coletadas 18 peças líticas de silexito lascadas e 2 estilhas. A matéria-prima  presente no 
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sítio é de muito boa qualidade. A inserção do sítio na paisagem pode ser observada no 

Mapa 71. 

 

Sítio Rio Preto 2 – RP2      Lítico 

 
Coordenadas: 
24°17’28” S       UTM 22J 0711526     
48°54’57” W                       7311967 
 

 

Material lítico lascado detectado no topo da mesma colina em que está o Sítio 

RPT. O local está a 45 m de altura s.n.b. e altitude de 950 m, distando 200 m da 

drenagem mais próxima. 

Foram coletadas 11 peças de silexito lascado, várias delas apresentando sinais de 

queima. Foi-me doado um seixo pintado, com linhas ortogonais pretas, encontrado 

próximo a este sítio. A peça parece ter origem indígena, mas ao mesmo tempo parece 

bem recente. Informações orais dão conta de que havia uma “aldeia de índios” nas 

imediações há 70 anos atrás. Pode ser que se tratasse de uma comunidade Guarani. A 

inserção do sítio na paisagem pode ser observada no Mapa 71.  

 

 
 
Sítio Silveira - SVR     Cerâmico Tupiguarani 

 
Coordenadas: 
23°43’58” S       UTM 22K 0709016     
48°56’58” W                         7373856 
  

 

Trata-se de um sítio Tupiguarani localizado no topo de uma colina suave (Foto 

66a), onde o proprietário encontrou uma urna funerária e grande quantidade de 

fragmentos cerâmicos com decoração pintada e plástica (corrugado, ungulado). A urna é 

totalmente corrugada, muito semelhante às urnas do Sítio Fonseca. Os restos humanos, 

apesar do tratamento recebido (foram inclusive lavados pelo informante) estão em bom 
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estado; os ossos encontram-se relativamente coesos e os dentes em perfeito estado de 

preservação. Uma vistoria no local de achado da urna foi suficiente para detectar grande 

quantidade de cerâmica nos arredores, e um fragmento grande foi coletado para datação. 

O informante, sr. Irineu Rodrigues Silveira, afirmou que a urna estava embaixo de um 

montículo de terra, agora completamente arrasado pelo trator. Outros montículos muito 

tênues ainda são visíveis em um pasto adjacente (Foto 66b), também associados a 

cerâmica, e o sr. Irineu disse que eram bem mais salientes. Ainda existem montículos 

intactos dentro de uma mata do outro lado de uma estrada de terra, adjacente ao pasto. 

Este sítio, com a presença de montículos, parece semelhante ao que Chmyz et al. (1968) 

identificou em Itaberá. Dentro deste contexto, os montículos detectados no Sítio João 

Milizirdo (JMZ) podem também estar associados a esta Tradição arqueológica, e não a 

cemitérios Kaingang. 

 

 

Sítio Vila Velha – VVL      Histórico 

 
Coordenadas: 
23°56’56” S       UTM 23K 0732156     
48°43’08” W                        7349539 
 

Trata-se do antigo local de assentamento da Vila da Faxina, fundada em 1766. 

Dezesseis anos depois, em 1782, o presidente da província de S. Paulo ordena a mudança 

da vila para a sítio denominado Itapeva, onde hoje se encontra a cidade (Barbosa 1988). 

A Vila Velha apresenta atualmente três casas de alvenaria de tijolos, 

provavelmente datando do final do século passado, outras tantas mais recentes e um 

cemitério (Foto 67). O informante local, sr. João Almeida Barros, disse que as casas de 

taipa foram caindo mas que acompanhavam o alinhamento atual da rua na direção oeste. 

O local tem um grande potencial para arqueologia histórica e etnohistória. O motivo da 

mudança da vila, segundo a tradição oral, está relacionado ao ataque de índios, mas é 

necessário checar esta informação. 
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Valetas Defensivas      Histórico 

 
Coordenadas: 

 
                                     UTM 22J 0716013                   até           0716226 
                                                     7343247                                   7342986 
 

Esta é uma estrutura de terra supostamente relacionada à Revolução de 1932, 

localizada no ponto mais alto da região de Itapeva, não muito distante da cidade. Trata-se 

de uma única trincheira, bastante profunda em alguns pontos, quase chegando a 2 m de 

profundidade (Foto 68). A extensão total é de 350 m (medida tomada com o GPS), 

fazendo uma curva suave. Seria interessante confirmar o fato da trincheira ser realmente 

uma feição militar; suas características de implantação não sugerem tratar-se de um dos 

muitos valos de divisa de terras que existem na região.  
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Foto 67: Sítio Vila Velha, antiga sede da Vila da Faxina, que posteriormente deu origem a 
Itapeva. Vê-se na foto a entrada do cemitério e a capela. A maioria das casas ainda 
em pé são de tijolo, as de taipa tendo sido demolidas ou erodidas pelo tempo.  

Foto 68: Trincheiras existentes mas proximidades da cidade de Itapeva, atribuídas à 
Revolução de 1932. 
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