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CAPÍTULO 3

3. Caracterização da área de estudo no Vale do Ribeira de Iguape
A região de ocorrência de sítios arqueológicos do tipo sambaqui no Brasil apresenta
peculiaridades contextuais geográficas e arqueológicas. Geograficamente, compreende o
Brasil Meridional, abrangendo uma vasta extensão entre o Planalto Sul–Brasileiro e a
Baixada de Campos, passando pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, na região denominada Província
Costeira. Incluem as baixadas litorâneas, as serras da costa (Serra do Mar, Paranapiacaba e
Itatins) e o Vale do Ribeira, que adentra o continente. As altas cristas da Serra do Mar
funcionaram como um separador abrupto entre o planalto e o litoral, que deu origem a
ambientes geológicos bastante distintos e isolados (SILVEIRA, 1964; CAMARGO et al.,
1972). Estas regiões foram habitadas por diferentes povos em diferentes períodos de
ocupação (DE BLASIS, 1988).
Os sambaquis fluviais do Vale do Rio Ribeira de Iguape, são caracterizados por
concheiros fluviais com forma aproximadamente circular, variando entre 500 e 2000m2 de
área (FIGUTI, 2001). Sua caracterização é dada pela espessa camada de conchas que
apresenta, formando uma superfície ligeiramente convexa sobre o solo, geralmente terraços
fluviais aplainados, ou encostas de declividade suave, onde se assentam. Os sambaquis
litorâneos, com os quais se assemelham em uma grande variedade de aspectos, são
diferenciados basicamente pela diferenciação dos restos encontrados, tais como: conchas
marinhas (Anomalocardia brasiliana), ossos de peixes, mamíferos, entre outros (GASPAR,
2000). Os sítios fluviais parecem apresentar vestígios que correspondem simultaneamente a
áreas de habitação e sepultamento, exibindo assim estruturas diversificadas. As
superposições estratigráficas nas estruturas de sepultamento e o grande número deles,
sugerem uma permanência mais prolongada, de ao menos algumas gerações. Além disso,
tanto a estratigrafia como a diversidade de recursos que apresentam remetem a uma
ocupação contínua, e não sazonal, como fora sugerido, em função de sua grande
homogeneidade de conchas (COLLET & PROUS, 1977).
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Os vestígios alimentares presentes são na maioria conchas de moluscos terrestres do
gênero Megalobulinus sp, mas encontram-se também restos de peixes diversos, aves e
mamíferos terrestres (anta, veado, capivara, porco do mato, onça, tatu, gambá, bugio e
pequenos roedores). A importância relativa destes componentes na dieta alimentar dos
sambaquieiros do interior ainda é incerta (FIGUTI, 2001).

3.1. Caracterização geológica regional
O Vale do Ribeira de Iguape está inserido na Faixa Dobrada Apiaí (HASUI &
OLIVEIRA, 1975). Esta área compõe o segmento sudoeste do Cinturão Ribeira
(CORDANI & BRITO NEVES, 1982). A Faixa Apiaí caracteriza-se por um conjunto de
rochas supracrustais vulcano-sedimentares, de grau metamórfico fraco a médio,
denominadas genericamente de Grupo Açungui, cujo embasamento, é formado por rochas
gnássico-migmatíticas, localmente charnockíticas e com intercalações metassedimentares
com grau metamórfico médio a alto. Este embasamento, de posição estratigráfica ainda
controvertida,

domina

o

leste

paranaense,

enquanto

as

supracrustais,

ocupam

predominantemente, o sudeste paulista (KARMANN, 1983; 1986) e (CAMPANHA et. al.,
1986).
Segundo (KARMANN, 1994) a estrutura regional é constituída por uma série de
intrusões granitóides, do Proterozóico Médio a Superior, as quais afetam tanto a seqüência
supracrustal, como também o embasamento. Estas intrusões e rochas associadas
possivelmente contribuíram como principal fonte de origem da matéria prima lítica na
região. Sobre este quadro, ressalta-se um sistema anastomosado de zonas de cisalhamento
transcorrentes, verticalizadas a subhorizontais, de caráter dúctil a dúctil-rúptil, de
movimentação na direção NE-SW, e rejeitos quilométricos. Este sistema de cisalhamento
imprime uma compartimentação da região em blocos tectônicos, cujas formas são
lenticularizadas, com alongamentos maiores na direção genérica NE-SW. Esta
fragmentação tectônica dificulta as correlações lito-estratigráficas entre blocos crustais
distintos, (DANTAS et al., 1987; CAMPANHA et al., 1987), como pode ser observado em
campo.
Os terrenos cársticos inserem-se no Bloco Lajeado (KARMANN, 1994). Delimitase a sul pelo Lineamento da Figueira, e a norte pelo Lineamento Quarenta Oitavas,
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localmente definido pela falha do Espírito Santo (Figura 3.1). Seguindo, a norte do
Lineamento Quarenta Oitavas ocorre o Bloco Apiaí, composto por xistos (granada
micaxistos, quartzo micaxistos e micaxistos) e mármores calcíticos, localmente sulfetados.
KARMANN (op. cit.) propõe que estas rochas são uma extensão da Seqüência do Lajeado,
em condições de metamorfismo e deformação mais intensos. A sul do Lineamento da
Figueira, encontra-se o Bloco Ribeira, composto principalmente por filitos e metassiltitos
laminados e rochas metabásicas, com intercalações de metaconglomerados, metarenitos e
mármores.
O Bloco Lajeado é constituído pela seqüência metassedimentar de grau
metamórfico baixo (zona da clorita) do Subgrupo Lajeado, incluindo no topo o Gabro de
Apiaí (Figura 3.1). Este subgrupo foi originalmente definido por (HASUI et al., 1984). Sua
estrutura geral é formada por sinclinais e anticlinais, localmente falhados, com eixos de
direção NE-SW e planos axiais subverticais a fortemente inclinados para NW, indicando
vergência para SE. De acordo com (CAMPANHA, 1991), o grau de deformação na zona
central do Bloco, sobre o Anticlinal do Sem Fim, Sinclinal do Bairro da Serra e Anticlinal
da Biquinha, é baixo, onde estruturas primárias, como gradações normais, estratificações
cruzadas e onduladas, foram perfeitamente preservadas.
A litoestratigrafia do Subgrupo Lajeado, apresentada, da base para o topo, segue a
proposição e descrição de (CAMPANHA, 1994). Estudos geocronológicos realizados pelos
métodos Rb-Sr e Pb-Pb em amostras de rocha total de neossoma de migmatitos do
Complexo Embu (TASSINARI, 1994; BABINSKI, 1988) e de granitóides do Domínio São
Roque (TASSINARI, 1990), no sudoeste do estado de São Paulo, mostraram idades
isocrônicas entre 1,2 e 1,5 Ga (1 Giga ano = 109 anos). Estas idades foram interpretadas
como indicativas da época de cristalização destas rochas, sugerindo a existência de um
evento orogenético de cerca de 1,3 Ga., nesta porção da Faixa Ribeira que originou a Falha
de Figueira.
O Complexo Alcalino de Juquiá constitui uma intrusão circular zonada de cerca de
14km², de idade 130-135 Ma, composta basicamente por rochas intermediárias a
ultrabásicas, como piroxenitos, carbonatitos, fenitos e sienitos, além das rochas encaixantes
fenitizadas no processo intrusivo (DANTAS et al., 1987).
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Figuras 3.1. Mapa geológico regional, com área de estudo (KARMANN, 1994).
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3.2. Geomorfologia
A região do Vale do Ribeira de Iguape encontra-se sobre o flanco sudeste da Serra
de Paranapiacaba, cujo relevo é montanhoso e as amplitudes topográficas alcançam até
1000m (IPT, 1981). A região é dividida em três partes: alto, médio e baixo vale. O Planalto
do Rio Ribeira localiza-se na porção sul do Estado de São Paulo, limitando-se a sudeste
com a Serra do Mar, a sudoeste com o Estado do Paraná e ao norte e noroeste com o
Planalto do Guapiara. Nesta unidade predominam formas de relevo denudacionais cujo
modelado constituem-se basicamente em morros altos com topos aguçados e topos
convexos (ROSS, 1997).
No Planalto do Rio Ribeira as altitudes variam de 200 a 800m e as declividades
predominantes oscilam entre 20 a 40%. A litologia dessa área é basicamente constituída por
micaxistos, migmatitos e granitos e os solos são do tipo cambissolos, litólicos e
afloramentos rochosos (ROSS, 1997) (Figura 3.2). O Alto Ribeira caracteriza-se por ser
uma região de planaltos e corredeiras, desenvolvendo grande capacidade erosiva e de
transporte. São freqüentes as quebras verticais nos cursos d’água (cachoeiras) em zonas de
contato entre litologias de diferentes resistências à erosão (CAMARGO et. al., 1987).
As drenagens apresentam um padrão dendrítico, adaptado às direções das estruturas
chegando mesmo a ter um traçado retilíneo em alguns setores, indicando a forte influência
de direções de fraturamentos importantes. Segundo ROSS (1997), o Alto Ribeira é
considerado um dos relevos mais complexos do Brasil em virtude de sua grande
diversidade lito-estrutural. Os ciclos erosivos mais recentes entalharam profundamente a
região, formando vales bem encaixados, profundos e estreitos, com vertentes íngremes.
O Médio Vale do Ribeira caracteriza-se pela presença de planaltos e vales, este
último mais expressivo quanto mais próximo da cidade de Ribeira. Por ser uma unidade de
relevo com formas muito dissecadas, os vales são bem entalhados e a drenagem é de alta
densidade. Apresenta um nível de fragilidade potencial alto, estando, portanto, sujeita aos
processos erosivos lineares e com grande probabilidade de ocorrência de movimentos de
massas.
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A Depressão do Baixo Ribeira pertence à Bacia Sedimentar do Baixo Ribeira
(Formação Pariquera-Açu). Localiza-se entre o Planalto do Rio Ribeira, e a Escarpa/Serra
do Mar e a Planície Litorânea de Iguape-Cananéia. Nesta unidade predominam formas de
relevo denudacionais cujo modelado constitui-se basicamente por colinas e patamares
aplainados, com entalhamento dos vales variando de 20 a 40m e dimensão interfluvial
oscilando de menos de 250 até 3.750m.
Segundo (ROSS, 1997) a litologia desta unidade morfológica é basicamente
constituída por sedimentos semiconsolidados da Formação Pariquera-Açu, destacando-se
areias finas, argilas e cascalhos. A drenagem, nesta unidade de relevo, apresenta um padrão
dendrítico, e tendo setores retilíneos indicando a forte influência de direções de
fraturamentos importantes. A rede de drenagem em grande parte corre sobre planícies
fluviais de fundos planos, demonstrando que se tratam de vales fluviais afogados. A
baixada do Vale do Rio Ribeira apresenta uma extensão de planície de aproximadamente
80 km adentrando o continente em direção ao interior, tendo uma equivalência na largura
de aproximadamente 80 Km da faixa atlântica (PETRONI, 1966).

3.3. Hidrografia
A região do Vale do Ribeira de Iguape estudada neste trabalho é drenada pelas
bacias dos rios Betari, Iporanga, Prata e Pilões, os quais tem suas nascentes na borda do
Planalto Atlântico (localmente denominado de Planalto de Guapiara), entre as cotas 900 e
1100 m, juntando-se ao Rio Ribeira entre as cotas de 80 e 70m. Pelo fato destas bacias
drenarem a Serrania do Ribeira, os rios apresentam vales encaixados e perfis longitudinais
de alto a médio gradiente, localmente encachoeirados.
O Rio Betari é um belo exemplo do comportamento hidráulico das drenagens
principais da área: alto gradiente e alta capacidade erosiva, com vales fechados nas rochas
não carbonáticas e baixos gradientes com vales alargados nas planícies de agradação,
quando cruza as superfícies carbonáticas, como por exemplo, o Planalto do Lajeado. A
bacia hidrográfica do rio Betari é afluente da margem esquerda do rio Ribeira de Iguape, o
qual, neste trecho, apresenta-se na transição entre seu alto e médio curso.
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O Rio Ribeira é um rio de primeira grandeza regional. O Alto Ribeira compreende
aproximadamente a área de montante do rio e situa-se entre as cidades de Eldorado e
Adrianópolis.

As

nascentes

do

planalto

apresentam

um

sistema

hidrográfico

freqüentemente com cabeceiras na própria escarpa da Serra do Mar, cujos escoamentos se
direcionam para noroeste, oeste e sudoeste, integrando a Bacia Paraná-Uruguai (ROSS,
1997). O fluxo de escoamento do Vale do Ribeira de Iguape, ao contrário, desce direto ao
oceano Atlântico.
A bacia do rio Ribeira de Iguape, localiza-se inteiramente no domínio do sistema
climático sub-tropical, mais precisamente, na zona de transição entre os domínios do ar
tropical e das invasões dos fluxos polares, com variações anuais de temperaturas médias
mínimas e máximas, controladas principalmente pela altitude e, secundariamente, pela
latitude (MONTEIRO, 1969; GUTJAHR, 1993). O Médio Ribeira caracteriza-se por ser
uma região intermediária entre as serras e o vale. Conforme se dirige à jusante, os baixos
vales vãos tornando-se mais abertos, com maiores extensões de terrenos planos quando o
nível de base se aproxima da baixada, onde o rio Ribeira de Iguape apresenta seu maior
porte.
O Bairro da Serra (próximo à área de estudo), inserido na Serrania do Ribeira,
transição Planalto-Baixada Costeira, apresenta pluviosidade média dos últimos 19 anos de
1604mm, com máxima anual de 1860 e mínima de 1069mm, registradas neste período. O
trimestre menos chuvoso concentra-se nos meses de junho, julho e agosto e o mais úmido
em janeiro, fevereiro, março. A temperatura média anual é de 20°C, com média mínima de
14°C e máxima de 27°C (DAEE, 1991; 1992).
A pluviosidade e umidade elevadas são bem distribuídas durante o ano, mantendo
uma cobertura vegetal densa, popularmente conhecida como Mata Atlântica, típica ao
longo de toda bacia do Ribeira, e ainda parcialmente preservada nas áreas serranas. A
região estudada encontra-se no domínio da Floresta Sub-Tropical Úmida, característica da
Serrania do Ribeira e Baixada Costeira (ROSS, 1997). Esta mata perenifolia higrófila, é
substituída em direção ao planalto Atlântico, a partir da Serrania Costeira, pelo domínio da
Floresta Subtropical Subcaducifolia, marcada pela presença do Pinheiro do Paraná
(Araucaria angustifolia).
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Os terrenos cársticos estudados, assim como grande parte das áreas de captação dos
sistemas de cavernas investigada, encontra-se nos limites do Parque Estadual do Alto
Ribeira (PETAR), unidade de conservação criada por Decreto Estadual em 1958, com o
objetivo de preservar uma amostra significativa do meio biótico e físico da Serrania do
Ribeira (KARMANN, 1983; SÁNCHEZ, 1984).

3.4. Pedologia
Na região do Vale do Ribeira de Iguape os solos são argilosos (grumosolos), alinos
(solonetz) e aluviais diversos. Nas porções de relevo intermediário predominam os solos
bruno-não-cálcicos. Na região leste, os solos são bastante diversificados, encontrando-se
solos bruno-não-calcicos, litossolos e solos salinos, porém no litoral, ocorrem latossolos
vermelho-amarelo e solos podzólicos. Nas baixadas litorâneas de São Paulo há
predominância do solo podzólico vermelho-amarelo e solo hidromórfico (KARMANN,
1994).
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