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CAPÍTULO 2
2. Localização das áreas de estudo
Figuras de situação e localização
Figura 2.1. Mapa do
Brasil e América latina.

Figura 2.2. Estado de
São Paulo
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Figura 2.3. Vale do Rio
Ribeira de Iguape
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O acesso à área de Miracatu é feito pela BR-116 (Rodovia Regis Bittencourt),
saindo de São Paulo em direção à Curitiba até o km 139.
O acesso a Itaóca e Adrianópolis é feito pela rodovia SP-280 (Rodovia Presidente
Castelo Branco), no trevo de Tatuí, prossegue pela rodovia estadual SP-127, até o
município de Apiaí, daí segue por estrada sem pavimentação por aproximadamente 28 km
chegando a Itaóca, total da distância 348km. A Figura 2.4 mostra um mapa rodoviário.
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Figura 2.4. Mapa de localização e principais vias de acesso aos Municípios de Miracatu,
Itaoca e Adrianópolis.
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Os sítios arqueológicos estão localizados dentro do Vale do Ribeira de Iguape, que
vão desde o extremo sudeste do Estado de São Paulo (região sul-litorânea) até o extremo
nordeste do Estado do Paraná (Figura 2.5), abrangendo vários municípios, entre eles,
Miracatu (SP), Itaoca (SP) e Adrianópolis (PR), onde foram realizados os estudos. Miracatu
dista cerca de 139 km da grande São Paulo e Itaoca e Adrianópolis, 348 Km,
aproximadamente.
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Figura 2.5. Mapa de localização do Vale do Ribeira de Iguape, entre os Estados de São
Paulo e Paraná. Detalhe da localização da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira
de Iguape, onde se destacam os municípios onde foram realizadas as
escavações.
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Descrição do acesso aos sítios a partir das cidades de origem:
I. Sítio do Moraes
Partindo da cidade de Miracatu, segue-se em direção a São Paulo pela Rodovia
Régis Bittencourt (BR 116) por 7 km, vira-se à direita numa estrada vicinal logo após o
posto de gasolina (Posto Sol Nascente). Daí segue por mais 2.200 m até Vila Moraes. A
área está do lado esquerdo da estrada próximo ao campo de futebol da Vila.
Coordenada Geográfica4:
Altitude: 147 metros
23J

0256908

UTM 7313340

Lat.

-24º 16´27”

Long. -47º 23´41”

II. Sítio Estreito
Partindo da cidade de Itaoca, segue-se pela estrada vicinal em direção a balsa no Rio
Ribeira, na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, atravessa-se o rio em direção a
Adrianópolis. Passando pela “Casa de Pedra” vira-se à direita percorrendo ±3 Km por esta
estrada. Depois da fazenda do Sr. Celso, o sítio é cortado pela estrada.
Coordenada Geográfica:
Altitude: 132.5 metros (com precisão barométrica)
22J

0752046

Lat. -24º 40’436”

UTM 7298752

Long -48º 51’404”

III. Sítio Caraça
Da cidade de Itaoca, segue-se pela estrada vicinal em direção a balsa no Rio Ribeira,
na divisa dos Estados de São Paulo e Paraná. Pega-se à direita em direção a Vila Caraça e
Varadouro, percorrendo aproximadamente 3,5 km, vira-se novamente à direita em uma
porteira, por cerca de 1,5 km em direção a fazenda do Sr. Ari.
Coordenada Geográfica:
Altitude: 162 metros
22J

0715160

UTM 7272486

Lat.

-24° 38' 21”

Long. -53° 36' 23”

4

Todas as medidas foram tomadas com o GPS de navegação, modelo DGPS, com 12 canais. Usou-se como
Datum a coordenada WGS84 universal.
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