CAPÍTULO 9 – Resultados Geofísicos e Arqueológicos

CAPÍTULO 9
9. Análise preliminar dos resultados
Um método geofísico pode ser selecionado da mesma maneira que decidimos olhar
alguns atributos particulares de um artefato, ou seja, pensamos que tais atributos são
importantes para responder nossas questões de pesquisa. Uma vez escolhidas as
propriedades físicas, poderíamos selecionar o método. Isso inclui questões de custo, equipe,
logística, condições de sítio, etc. Nos locais escolhidos em comum acordo com as
observações arqueológicas foram estabelecidas malhas de pontos com eqüidistância de 2m,
ultrapassando os limites do sítio, com o intuito de estabelecer um background da região em
relação ao local.
Interpretar as anomalias geofísicas de forma correta tem sido o passo mais
importante neste trabalho. No entanto são necessárias algumas considerações sobre as
influências perturbadoras. Existem alguns aspectos associados aos perfis a serem discutidos
e analisados, relacionados às magnitudes das anomalias encontradas. Inicialmente é
necessário que os arqueólogos forneçam informações sobre os tipos de materiais, tipos de
depósitos esperados e características dos materiais que se pretendem encontrar para
posterior construção dos modelos. Uma melhor comunicação é conseguida se os geofísicos
participarem desde a etapa de elaboração do projeto passando por todas as etapas de
escavação, visando inspecionar as feições e depósitos que estão sendo descobertos. Gerados
os contornos nos mapas geofísicos, são revelados os padrões de mudanças nas propriedades
físicas de cada sítio (condutividade, susceptibilidade e radiação gamaespectrométrica), que
relacionam-se a cada sítio em específico. O tamanho destas variações de forma e magnitude
das anomalias fornecem as dicas das feições que às estão causando, e mais, unindo as
informações anteriores, permite-nos a definição de sua origem natural ou antrópica.
Os dados de radiação e eletromagnetismo foram analisados e interpretados baseados
em critérios arqueológicos e geofísicos. Foram utilizadas imagens computacionais de
mapas bidimensionais dos elementos potássio, urânio, tório, e contagem total para as
contagens de radiação gama. Para a condutividade e susceptibilidade magnética,
sobrepomos as figuras ao modelo digital do terreno, os resultados destas interpretações
geraram mapas de unidades físicas, que serão discutidos a seguir.
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9.1. Algumas argumentações sobre o SÍTIO DO MORAES
Foi a primeira investigação combinada de geofísica e arqueologia dos três sítios
arqueológicos estudados. No caso do Sítio do Moraes (Figura 9.1 e Foto 9.1), pode-se
apontar para o bom resultado entre a gamaespectrometria e a delimitação e localização dos
depósitos conchíferos e restos da fauna que compõem as edificações do tipo sambaqui, que
habitavam o Vale do Rio Ribeira de Iguape. Também apontou para uma área central do
sítio com uma camada preenchida por sedimento arenoso escuro, onde a camada de
sedimento se espessa criando uma feição ondular em subsuperfície que não poderia ter sido
percebida em superfície (ANEXO 14). As conchas possuem baixa concentração de
elementos radioativos com isso, atenuam a radiação gama, gerando anomalias negativas.
Com as escavações pode-se notar que o contato entre as camadas conchífera e
sedimento é abrupto (Foto 9.2 e Figura 9.2), sendo que em seu interior não ocorre a
presença de camadas sedimentares intercaladas, como são observados em sítios costeiros.
Observam-se pequenas variações na cobertura com gradação de cores evidenciando
migração de minerais e diferenciação de teores. Isso indica uma deposição rápida da
camada de concha e da camada arenosa escura sobrejacente que sofreu posterior influencia
do intemperismo natural. Algumas irregularidades presentes na base da camada de conchas
aparentemente não estão associadas a bioturbações, similarmente às irregularidades da
porção superior da camada de conchas.
A fauna evidenciada nas camadas arqueológicas foi: restos de aves diversas, porcos
do mato, capivaras, macacos e antas, que demonstraram fazer parte da dieta alimentar deste
povo. Tais detalhes descritos na escavação não puderam ser percebidos e correlacionados
aos dados geofísicos, devido à resolução das imagens geradas e escala de tamanho dos
artefatos serem menores que o espaçamento de leituras geofísicas. Novos arranjos deverão
ser testados com um empilhamento maior de dados criando figuras mais compatíveis com
os artefatos encontrados.
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Foto 9.1

Foto 9.1. Vista do sítio em fase de
preparação para o levantamento. O
local tem sido usado para plantio de
feijão e bananeiras. Linhas azuis
representam a malha criada para o
levantamento.
Esta fase de preparação requer um
direcionamento do trabalho, uma vez
que o terreno para o levantamento
necessitar estar limpo e sem resíduos
artificiais que venha a mascarar os
valores lidos.

Figura 9.1. Croqui esquemático do
sítio. Foram feitos os levantamentos
em duas fases distintas, sendo uma de
limpeza do terreno, levantamento
topográfico e geofísico e uma
segunda realizando as escavações no
corte a beira da estrada e algumas
sondagens distribuídas sobre o sítio.
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No sítio do Moraes, um melhor entendimento foi possível com a interpretação das
anomalias através das escavações, e considerando os vestígios de ocupação recente como
causas também prováveis de fontes anômalas, onde se teve cuidado redobrado para não
interpretar o que representa uma feição natural. A escavação na parte central do sítio do
Moraes apontou para uma área com aumento de espessura da “camada” preenchida por
sedimento arenoso escuro (foto 9.2) sobre a camada de conchas.

Foto 9.2. Camada de conchas em destaque no centro da foto, no fundo solo amarelo ocre
argilo arenoso bastante compacto, residual originário de alteração de rochas graníticas, sua
coloração varia levemente de tonalidade. No topo camada de solo marrom escuro areno
argiloso rico em matéria orgânica com bandamentos de variação de cores. Dentro da
camada de conchas ao centro, são notadas lâminas de cinza concrecionária. No canto da
escavação nota-se um machado de pedras ao lado de ossos humanos (mão), existe um
provável sepultamento ao lado desta sondagem.

Figura 9.2. Detalhe das três faces da
sondagem realizada no centro do sítio.
Nota-se em destaque as principais
camadas observadas na cava juntamente
com
algumas
intrusões
causadas
possivelmente por bioturbações. O relevo
da camada de conchas apresenta-se
bastante
irregular
com
algumas
concreções dentro da camada de conchas
evidenciando processos de queima em
vários momentos da deposição de
materiais.
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Foram tomadas 1360 medidas de (EM38), espaçadas de 1m, em um total de 27
linhas, e 446 medidas de radiação gama (GS512) com espaçamento de 2x2 metros em 13
linhas distribuídas sobre a mesma malha. A área do sítio foi estimada em 420m2, sendo
21x20 metros de área preservada, das quais estima-se que 60m2 foram cortados pela estrada
em sua lateral esquerda. Para o levantamento topográfico foram feitos 1060 pontos
extrapolando os limites do sítio para melhor contextualização do local.

9.1.1. Levantamento Topográfico
O levantamento topográfico foi realizado antes da coleta dos dados geofísicos.
Tomamos como necessário o conhecimento em detalhe da área, com a elaboração de um
croqui esquemático e detalhamento topográfico, possibilitando a plotagem dos dados
geofísicos sobre uma malha de referência em 2D e 3D (Estação Total TDM330 – Nikon),
para amarração da topografia em coordenadas geográficas utilizamos o posicionamento
geográfico com receptor GPS e colocação de dois marcos de cimento para possíveis
retomadas do local (Figuras 9.3 e 9.4). Algumas linhas GPS de controle no entorno do sítio
foram levantadas para posterior amarração no croqui de situação, segue em anexo 12 e 13
dados topográficos e geográficos.

85

CAPÍTULO 9 – Resultados Geofísicos e Arqueológicos

NM

Altura m

Figura 9.3. Topografia em 2D. Sítio do Moraes com a localização dos pontos de leitura
topográfica.

Figura 9.4. Superfície em 3D.
Dando
o
aspecto
do
montículo.
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9.1.2. Levantamento Eletromagnético (Slingram)

Este levantamento apresentou dados que se relacionaram a materiais enterrados,
naturais ou não. Uma das vantagens das sondagens de susceptibilidade e condutividade
eletromagnéticas é a possibilidade de detectar diretamente materiais magnéticos enterrados,
com leituras diretas sobre o corpo, sem a necessidade de gerar anomalias de correlação
como no caso de magnetometria que necessita sempre de uma anomalia positiva e negativa.
As sondagens de susceptibilidade magnética detectam feições que apresentaram
seus limites difusos, como observado na Figura 9.5. A desvantagem do método é a perda de
resolução em profundidades superiores a 60 cm, sendo mais indicado para mapear materiais
que estejam em profundidades inferiores a 0,6 metro. As sondagens de susceptibilidade
magnética detectaram fragmentos quebrados e desorganizados de terra, líticos queimados e
artefatos intactos no local, desde que em grande quantidade, embora neste sítio não foi
possível encontrar objetos capazes de causar tais anomalias efetivas.
Um mapa da susceptibilidade magnética foi elaborado com os dados de EM38,
obtidos na região do sítio e uma faixa na direção norte (Figura 9.4). As medidas foram
feitas em intervalos de 1,0 e 0,5 metro ao longo de linhas orientadas na direção Norte/Sul e
sobre um perfil de corte na estrada (Anexo 14). O equipamento foi orientado na direção
NS, sempre com os dipolos magnéticos na vertical. As medidas foram suavizadas e
analisadas por perfil, apenas os valores médios foram plotados, porque as leituras fora da
média, tendem a representar erro quando não apresentam correlação lateral entre as linhas
de perfil.
As leituras ficaram principalmente entre 0 e 6x10-3SI, os valores negativos
observados possivelmente foram gerados por material ferroso que não foram percebidos em
superfície, antes do levantamento. Os pontos com maiores leituras circulam o corpo do
sítio, fazendo uma relação direta entre seu limite e o solo alterado (Figura 9.5). No lado sul
ocorre uma anomalia em função de uma rocha granítica que aflora no local (Figura 9.5).
Na parte norte do levantamento, dentro do bananal e fora do sítio as leituras
permaneceram homogêneas, não marcando nenhuma feição de importância para a
arqueologia. Segue (Anexo 15) dados para processamento, importados diretamente do
modulo de armazenagem.
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Figura 9.5. Susceptibilidade magnética
K x (10-3 SI), as medidas de cor vermelha
representam maiores leituras, a cor azul
leituras baixas, que se relacionam ao
entorno do sítio delimitando quase que se
sobrepondo às leituras radiométricas.
Alguns pontos em azul representam
leituras negativas de susceptibilidade que
podem se relacionar a objetos magnéticos
(latas, fios de transmissão etc).
Na porção norte da figura, dentro do
bananal, notamos valores homogêneos de
leitura, dando nítido entendimento da
diferenciação entre o que seja natural e
antrópico. A eqüidistância entre as curvas
topográficas é de 20 cm, com uma
variação topográfica de ±4m entre a cota
máxima e mínima.
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A condutividade elétrica apresenta medidas de profundidades maiores que a
susceptibilidade, chegando ao máximo de 1.5 m (McNeill, 1980) com o equipamento
EM38 (Figura 9.6). Este levantamento foi realizado simultaneamente ao de susceptibilidade
magnética, com os dipolos magnéticos mantidos na mesma direção (vertical), e
alinhamento na mesma direção (NS), colocado diretamente no chão o mais próximo
possível (superfície de contato).
Algumas leituras sem correlação lateral foram suavizadas, sendo provavelmente
causado por pequenas batidas do aparelho, mau acoplamento na superfície e, lixo metálico
não removido da área.
No topo do monte foi observada mais baixa condutividade, que pode ser resultado
do aumento da espessura sobre o concheiro (Figura 9.6). Também a migração de
sedimentos finos trazidos pela percolação das águas de chuva, podem ter ajudado na
delimitação deste material. Uma vez que tal relação será observada no levantamento da
propriedade radiométrica. No sudeste são observados alguns pontos quentes isolados,
também relacionados a lixo doméstico. No lado norte os pontos alternam entre quentes e
frios (altos e baixos) estão sendo relacionados ao mau acoplamento da antena na superfície
(Figura 9.6), pois existia grande quantidade de troncos de bananeira pelo chão dificultando
um posicionamento perfeito. Também no norte, onde a corrente de água erode e cria uma
vala nas estações de chuva é observada uma pequena sobreelevação dos valores. No entanto
suas relações foram mais relacionadas as feições naturais que propriamente a materiais de
interesse arqueológico.
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Figura 9.6. Mapa de condutividade
elétrica (mS/m). São observadas
correlações semelhantes, as que foram
relatadas
no
levantamento
de
Susceptibilidade magnética, com uma
diferença
principal
que
é
a
profundidade de investigação e a fonte
geradora das anomalias, sendo mais
relacionado aos minerais que percolam
pelo solo. Mesmo assim pelo fato do
solo sobre o sítio apresentar diferenças
estruturais em relação ao meio a
Condutividade
elétrica
delimitou
parcialmente o corpo. Talvez por haver
uma relação direta entre a topografia e
o material associado, tanto artificial
quanto
natural,
reduzindo
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umidade do material.
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9.1.3. Levantamento Radiométrico
Os elementos radioativos naturais potássio (K), urânio (U) e tório (Th), na presença
de material carbonático, apresentam sensíveis diferenças em suas distribuições com relação
ao meio. As respostas radiométricas sobre os concheiros tendem a representar anomalias
negativas em virtude do baixo conteúdo desses elementos radioativos em seus canais de
sensibilidade específica e na contagem total dos mesmos (cintilação) (Figura 9.7).
Foram feitas leituras em cada um dos nós da malha com um tempo de 1 minuto.
Visando a delimitação das bordas do sítio (Figura 9.7 e 9.8). Com a contagem dos
elementos radioativos foi possível fazer esta correlação entre a espessura das camadas do
concheiro, e a concentração de conchas na camada. O relevo irregular da camada argilosa
estéril e a presença de certas perturbações recentes foram confirmadas através da
intensidade da anomalia negativa obtida em superfície e suas curvas delimitadoras. Segue
(Anexo 16) com dados não tratados.
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Figura 9.7. Radiometria Gama, foi
observado a relação da proximidade
entre a camada de conchas com a
espessura do solo sobre o sítio. A
delimitação do sítio foi bastante
clara,
onde
ocorre
maior
concentração de conchas e menor
espessura do solo são observados
valores menores.
No topo do monte a camada de solo
se espessa gerando leituras maiores.
No norte são observados leituras
com valores semelhantes aos
obtidos sobre o sítio, embora sua
relação seja apenas com a alteração
no solo. Os pontos mais quentes no
entorno do sítio estão relacionados
a afloramentos de rochas graníticas.
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Figura 9.8. Representação da superfície do sitio com a sobreposição dos dados
gamaespectrométricos. Visão clara da delimitação relacionada à topografia. (área
circulada).
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9.2. Algumas argumentações sobre o SÍTIO CARAÇA

Com o levantamento radiométrico (GS512), pode-se delimitar com precisão o
contorno do sítio o qual não é percebido em superfície. Este sítio está localizado em uma
área de ocupação recente (Foto 9.3) tendo sido modificado sua superfície original para
plantio de frutíferas (antropisação recente, ± 50 anos). A linha em preto na Foto 9.3
representa uma delimitação aproximada do ponto onde ocorreu a maior raspagem do
terreno (área em volta da casa) a ser evidenciada pelos dados geofísicos.
Na grande maioria dos levantamentos é despendido tempo na preparação do local.
Para iniciar o levantamento geofísico é necessário que a área esteja limpa, piqueteada e
devidamente desenhada em croqui esquemático (Figura 9.9) e sem nenhum tipo de material
que venha a atrapalhar ou influenciar nos valores das leituras, tais como ferragens,
fogueiras atuais, troncos de árvores, vegetação acima de 20 cm, além de outros obstáculos
que venham a atrapalhar no acoplamento das antenas o mais próximo possível do chão.
Sem este estágio inicial o trabalho tende a perder suas referências com informações
desordenadas e correlações falhas.

Foto 9.3. Vista panorâmica do sítio Caraça, depois de limpo para posterior levantamento.
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No croqui são plotadas as feições principais do terreno juntamente com o
posicionamento dos dados que foram levantados (Figura 9.9). Neste sítio utilizamos como
ferramenta auxiliar de verificação rápida alguns furos a trado para melhor conhecimento
dos limites do solo, sua espessura e tipo de composição (Anexo 17). Com estas
informações a interpretação geofísica torna-se mais segura.

Figura 9.9. Foram tomadas 1728 medidas de EM38, 592 medidas de gamaespectrometria e
1120 pontos para levantamento topográfico. O espaçamento para as medidas foi de 1 metro
para EM38 e 2 metros para GS 512, respectivamente, em um total de 33 linhas. A área do
sítio foi estimada em 3000 m2, sendo 50x60 metros de área preservada, das quais uma parte
foi erodida pela ocupação recente e outra por uma estrada que o corta em sua lateral oeste.
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9.2.1. Levantamento Topográfico
O levantamento geofísico foi feito sobre uma malha topográfica precisa (10 cm de
precisão). Com o conhecimento em detalhe da área é possível a plotagem dos dados
geofísicos referenciados em 2D e 3D (Estação Total TDM330 – Nikon). Também foi feito
o posicionamento geográfico com receptor GPS e colocação de dois marcos de cimento
para possíveis retomadas do local (Figura 9.10). Com a contextualização da topografia no
local com o que restou do montículo no concheiro, nosso entendimento é aprimorado,
possibilitando uma melhor reconstrução do ambiente no passado. Seguem no anexo 18,
dados sem tratamento.
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Figura 9.10. O local encontrase ocupado por construções
recentes, plantas frutíferas e
nativas. O tracejado representa
uma estrada que corta o sítio em
sua lateral.
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9.2.2. Levantamento Eletromagnético (Slingram)
Apesar de ter sido feito uma coleta na superfície antes do levantamento. O método
eletromagnético sofreu fortes interferências pela presença de lixo moderno na área. Restos
de ferragens, latas, arames, pregos, armação de selas, etc, que foram retirados do local, pois
os mesmos podem interferir nos valores medidos no levantamento de campo, devido à
grande sensibilidade do equipamento. Os valores das leituras são pequenos e possíveis de
serem afetados por objetos soterrados que venham a restar na superfície. Mesmo com estas
adversidades tivemos alguns pontos anômalos onde é possível constatar maior concentração
de material lítico associado a solos magnetizados por queimas.
O mapeamento da susceptibilidade magnética detectou materiais magnéticos
distribuídos sob o sítio, alguns naturais, outros com registros arqueológicos. A principal
vantagem das sondagens de susceptibilidade magnética é sua possibilidade de detecção
direta dos materiais magnéticos enterrados. Com as sondagens de susceptibilidade
magnética conseguiu-se detectar feições com limites difusos e com contatos gradativos,
como observados posteriormente em escavações. É sabido que o EM38 possui um pequeno
alcance na detecção de profundidade, focando sua investigação no primeiro metro e meio
de solo, esta característica geralmente é vista de forma negativa para outros levantamentos,
no entanto para a arqueologia isto é perfeito, pois a grande maioria dos registros está
dispersa nesta profundidade. Seu desempenho tem se mostrado melhor para mapear
materiais que tenham profundidade entre 0,5 a 1,5 metro dependendo de seu tamanho. Os
dados das sondagens de susceptibilidade magnética detectaram valores que puderam ser
relacionados a concentrações de fragmentos quebrados e desorganizados de líticos, em
superfície e soterrados, alguns queimados com algumas evidências de estruturas de
combustão, os artefatos pequenos geraram anomalias menores que o campo criado pelo
aparelho, não sendo suficientes para percepção na escala do levantamento (1 metro).
O mapa gerado com as informações de susceptibilidade magnética foi criado em
toda a extensão do sítio, adentrando a área de pastagem (Figura 9.11). Medidas foram feitas
em intervalos de 1 metro ao longo da linha NS. O levantamento foi todo realizado com o
instrumento na vertical (dipolos magnéticos na vertical) sobre a superfície do solo orientado
para NS. As medidas de campo foram apresentadas em mapa da mesma forma que no
levantamento de campo, sem nenhum tratamento específico, apenas alguns valores poucos
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que destoaram da maioria foram retirados para evitar falsas anomalias isoladas. Seguem no
anexo 19 os dados sem tratamento obtidos em campo.
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Figura 9.11. Mapa de Susceptibilidade magnética do sítio Caraça, município de Itaoca,
estado de São Paulo, numa segunda etapa do levantamento foram realizadas mais algumas
sondagens que são representadas no mapa (quadros em magenta).
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Foram realizadas 07 escavações (Figura 9.11) sobre os pontos mais “quentes” (em
vermelho), onde foram observadas as correlações com solos arenosos graníticos de
granulometria média, ricos em MO (Matéria Orgânica). Estes solos parecem ser originários
das proximidades do terreno, com curto transporte. No entanto, sua estrutura apresenta-se
alterada sugerindo uma interferência humana no passado. Não foi observada a presença de
conchas nas sondagens 5 e 7, que circunda o limite do sítio. Nas escavações 1, 2, 3 foi
notada a presença de conchas disseminadas no solo. Todas as sondagens caracterizavam-se
por apresentar bandeamentos de cores entre o preto, cinza e amarelo com contatos às vezes
abruptos às vezes gradacional, que podem se relacionar a possíveis períodos de ocupação,
com, por exemplo, a sondagem n. 06.
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A condutividade elétrica no sítio foi medida a uma profundidade máxima de 1,5 m
(McNeill, 1980) com o equipamento EM38. Foi o mesmo instrumento que gerou o mapa de
susceptibilidade magnética; para as medidas de condutividade foram trocados os modos
fase e quadratura. Neste levantamento o posicionamento das antenas foi mantido na mesma
posição (vertical), o instrumento foi alinhado em Norte/Sul e colocado diretamente no chão.
Alguns pontos que fugiram totalmente da média das leituras foram excluídos,
provavelmente causados por lixo metálico. No mapa de condutividade elétrica aparente
(Figura 9.12) os maiores valores ocorrem próximos a casa.

Bambuzal

Casa

mS/m

Figura 9.12. Mapa de condutividade elétrica, do sítio Caraça. Nas proximidades da casa
por ter havido raspagem do terreno ocorrem os maiores valores de condutividades (em
vermelho). Alguns valores de leitura foram tidos com sinal negativo, devido a problemas de
calibração do instrumento.
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Na figura 9.12, as anomalias circulares evidenciam a sensibilidade do método na
percepção de altos e baixos anômalos em pequena escala, muito embora as mesmas tenham
sido relacionadas a fatores naturais, comprovados por escavações. Devido à grandeza das
anomalias e à relação lateral entre os pontos, foram possíveis algumas correlações com os
valores de susceptibilidade (pontos em círculo). Para diferenciação entre tipos de solos, o
método tem se mostrado eficiente, muito embora não seja de grande importância
arqueológica. No entendimento do sítio como um todo tais características vêm a acrescentar
ajudando na delimitação e diferenciação de feições nem sempre perceptíveis em superfície
como o caso da raspagem de solo próximo a casa e paiol.
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9.2.3. Levantamento Radiométrico
Para a delimitação dos sítios geralmente utilizam-se principalmente os dados de
gamaespectrometria, Contagem Total (Figura 9.13) com ênfase para o canal de potássio.
Quando filtrados os dados de cada canal geralmente os canais de U e Th apresentam baixas
leituras por serem elementos de menor concentração e os primeiros a serem lixiviados neste
ambiente.
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Figura 9.13. Gamaespectrométria, delimitando o sítio Caraça de forma precisa.
Área circular tracejada em amarelo. O sítio possivelmente era maior, sofrendo raspagem no
local da estrada e próximo a casa.
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Sem as informações gamaespectrométricas seria difícil a delimitação do sítio com
precisão e segurança, pois em superfície nem sempre existe uma correlação topográfica
nem tampouco afloramentos evidenciando seus limites. Na Figura 9.13 os pontos com
tonalidade de azul mais forte (baixo anômalo) representam maior concentração de conchas.
Também é possível inferir a quantidade de conchas e a espessura das camadas. Pode-se
também relacionar a espessura de solo sobre as conchas e a espessura da camada de
conchas, uma vez que o solo sobre o concheiro atenua as leituras radiométricas.
A amplitude das variações de medidas neste sítio teve variação num intervalo
próximo ao observado nos outros sítios (do Moraes, Estreito), isto pode ser relacionado a
processos semelhantes de formação dos montículos. Observamos contagens que foram de
1500 a 4000 cpm. Seguem no anexo 20 os dados de campo sem tratamento.
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9.2.4. Susceptibilidade magnética e curvas termomagnéticas
Com o levantamento magnético do solo nos perfis de sondagem, foi possível
estabelecer uma correlação entre as camadas superficiais e o solo de alteração da rocha
(Fotos 9.4, 9.5). Foram feitas medidas de susceptibilidade magnética ao longo de seis perfis
que indicaram valores altos para profundidades menores que 1 metro e valores baixos para
profundidades maiores. Medidas em um “poço de controle” (TM) próximo ao sítio também
foram realizadas, e revelaram valores de susceptibilidade baixos, da mesma ordem de
grandeza daqueles obtidos para profundidades maiores do que 1m nos demais poços. Ver
anexo 21.
Existem 3 possíbilidades para se explicar a alteração na susceptibilidade magnética
dos sedimentos:
1) Diferenciação litológica;
2) Intemperismo;
3) Aquecimento da superfície.
Sabe-se que quando uma rocha ou solo é submetido a aquecimento, sua
susceptibilidade magnética tende a aumentar (e.g., TRINDADE et al., 2001). Se as
fogueiras são a causa das anomalias de susceptibilidade observadas (mecanismo 3), então
as amostras provenientes de solos não queimados deverão fornecer valores de
susceptibilidade menores do que os solos queimados. Além disso, variações de
susceptibilidade importante são esperadas para estes solos antes e depois do aquecimento.
Para testar a possibilidade de aquecimento da superfície foram coletadas amostras
de 10-10 cm dos 06 poços e do poço de controle (TM). Também foram medidas a
susceptibilidade das rochas espalhadas ao longo do perfil e em superfície (Foto 9.6). As
medidas de laboratório comprovaram os baixos valores de susceptibilidade para as
amostras do poço TM e para amostras com profundidade acima de 1 metro obtido nas
medidas in situ nas sondagens (Figuras 9.14 e 9.15).
Se os altos valores de susceptibilidade nas camadas superiores das sondagens
fossem causados por diferença litológica, os valores obtidos no poço TM (Figura 9.17)
deveriam ser iguais aos valores obtidos nos poços do sítio. Ou seja, os diferentes valores
entre susceptibilidade das camadas superiores das sondagens e do poço TM, descartam a
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possibilidade da anomalia do sítio ter sido causada por diferenciação litológica. Uma vez
que ambos têm a mesma litologia.

Foto 9.4. Sondagem com intercalação de
camadas arqueológicas.

Foto 9.5. Amostragem em intervalos de 10
cm, para análise de magnetização do meio
em laboratório.

Foto 9.6. Medidas com susceptibilímetro de
mão, usado para comparar os dados obtidos
com KT9 e EM38. Foram tomadas medidas
dos líticos encontrados ao longo da escavação
e na parede da mesma, a fim de correlacionar
estes valores.
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Outra possibilidade para explicar a anomalia seria o intemperismo. Ou seja, o
intemperismo poderia causar altos valores de susceptibilidade nas camadas superiores e
baixos valores nas camadas mais profundas. Essa hipótese também foi descartada com a
ajuda das amostras do poço teste. Afinal, as camadas superiores do poço teste (TM)
também foram intemperizadas e se a hipótese fosse verdadeira, as medidas de
susceptibilidade realizadas na sondagem seriam semelhantes às medidas realizadas na
região com anomalia (Figura 9.16).
As amostras foram aquecidas desde a temperatura ambiente até 700º C e depois
resfriadas até a temperatura ambiente. Medidas de susceptibilidade magnética foram
efetuadas a cada 2º C, tanto durante o aquecimento quanto durante o resfriamento (Figuras
9.14, 9.15 e 9.16). Os valores após o aquecimento das amostras são altos,
independentemente da sua posição nos perfis. Ou seja, o aquecimento eleva os valores de
susceptibilidade em todas as amostras analisadas. As amostras que já apresentavam valores
elevados de susceptibilidade preservam estes mesmos valores após os ciclos de
aquecimento e resfriamento (Fig. 9.14). As amostras com baixos valores iniciais de
susceptibilidade apresentam um aumento significativo da susceptibilidade igualando-se às
anteriores (Fig. 9.15). Todas as amostras do poço de controle apresentaram valores
elevados de susceptibilidade após o aquecimento (Fig. 9.16), compatíveis com aqueles
obtidos para as outras sondagens. Estes resultados indicam que o aquecimento superficial
(fogueiras) é um mecanismo viável para justificar o aumento da susceptibilidade magnética
no sítio estudado.
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Figura 9.14. Linha em
azul representa as
medidas antes do
aquecimento. Linha
Verde após o
aquecimento.
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Figura 9.15. Linha em azul
representa as medidas antes
do aquecimento. Linha em
verde após o aquecimento,
representando a mudança
de magnetização do
material.
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Figura 9.16. Linha em azul
mostra as medidas antes do
aquecimento. Linha em
verde mostra as medidas
após o aquecimento.
Medidas realizadas no poço
TM, mostra que o meio não
sofreu aquecimento
anterior, assim como as
realizadas em
profundidades acima de
1metro.

Figura 9.17. Perfis de susceptibilidade magnética obtidos nos perfis amostrados. Nos primeiros 80 100 cm o solo apresenta susceptibilidade maior que o solo de alteração da rocha. Confirmando um
aumento na susceptibilidade dos materiais, quando em aquecimento. O poço TM não apresenta o
mesmo comportamento.
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9.3. Algumas argumentações sobre O SÍTIO ESTREITO
Atualmente este sítio encontra-se em grande parte destruído por um corte de estrada
e pela erosão de margem causada pelo rio Ribeira de Iguape, restando pouco menos da
metade de seu corpo original para ser pesquisado. Com a utilização de técnicas geofísicas
foram definidas estruturas camufladas por sedimentos utilizando, para isso, as propriedades
físicas do meio como, por exemplo: a radiação gama (GS512) e o eletromagnetismo
(EM38). Com o emprego dos métodos geofísicos na caracterização previa das escavações
arqueológicas, está se conseguindo uma melhor delimitação dos sítios e suas estruturas.
Como destacado as investigações geofísicas têm demonstrado, em particular, a eficiência
dos levantamentos gamaespectrométricos terrestres na delimitação dos sítios estudados (ex.
o sambaqui do Moraes e Caraça).
O sítio Estreito caracteriza-se em um montículo conspícuo na paisagem (Figura
9.18), que se encontra atualmente coberto por pastagem, com pouca interferência antrópica
na parte que o resta (± 30%). Sua maior parte foi destruída pela estrada que o corta em toda
sua extensão e por erosão do rio Ribeira de Iguape. O perfil junto à estrada (Foto 9.7)
mostra um depósito de sedimentos escuros com pequena percentagem de conchas, formado
por areias escuras, grãos médios e pontos com alguns fragmentos de conchas dispersos,
com cerca de 2 metros de espessura. Restos esqueletais humanos eram visíveis sobre a
estrada e na parede do perfil onde se realizaram escavações na parede de corte por onde
passa a estrada (Foto 9.8).
A área do sítio foi estimada em 320 m2, sendo 32x9 metros de área preservada, o
qual estima-se que represente apenas 30% do tamanho original do sítio. O restante foi
destruído pelo corte de estrada e erosão da margem do Rio Ribeira de Iguape.
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