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Á g u a Introdução:

Limpa

O presente trabalho refere-se ao estudo da cultura material lítica e

cerâmica, obtida na terceira, quarta e quinta campanhas de escavação realizadas
no Sítio Água Limpa, respectivamente nos anos de 1995, 1996 e 2000.
O Sítio Água Limpa (21º 16’S, 48º 33’W) é um assentamento pré-colonial
que se localiza no vale da Serra do Jabuticabal, distante 7,0 Km do município de
Monte Alto (21º15’S, 48º29W), no norte do Estado de São Paulo, que dista 380 km
da capital paulista. Limita-se ao norte pelos municípios de Taiaçu e Taiuva, ao sul
com Taquaritinga, a oeste com Fernando Prestes, Cândido Rodrigues, Vista
Alegre do Alto e Ariranha, e a leste com Jaboticabal (ver mapas: 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07 e prancha 32).
É um sítio a céu aberto, classificando-se no padrão definido por Pallestrini
(1975) de ‘lito-cerâmico colinar’. É contornado ao sul, pelo córrego Água Limpa e,
ao norte, pelo córrego Santa Luzia. Ocupa uma área que atualmente é dedicada
ao plantio de culturas temporárias, como a cebola e lima da Pérsia, e
permanentes, como a ponkan e a manga. Nesta região, dois cursos de água são
importantes: o Ribeirão da Onça e o Rio Turvo (Alves, 1993, 1994 a, 1995 a, 1995
b, 1996, 1997, 1999 a, 1999 b, 2000 a, 2000 b, 2003, 2004; Alves & CheuicheMachado, 1995/96; Alves & Calleffo, 1996 a, 1996 b, 2000; Alves, Calleffo,
Fernandes & Tatume, 2001; Alves & Furlaneto Ferreira, 1999; Calleffo, 2000;
Fernandes 2001 a, 2001 b, 2003).
Este sítio, bem como mais dois sítios denominados Anhumas I e Anhumas
II 1 localizados em um outro bairro rural, fazem parte do projeto ‘Turvo’,
coordenado pela Profa. Dra. Márcia Angelina Alves (Museu de Arqueologia e
Etnologia da Universidade de São Paulo – MAE/USP). Em novembro de 1992 foi
realizada uma prospecção em Água Limpa, a qual propiciou a elaboração do
‘Projeto Turvo’, que prosseguiu em 1993 com as primeiras prospecções nos três
sítios levantados, e o início das escavações em Água Limpa (Alves, 1993, 1994 a,
1

Anhumas I e Anhumas II, ainda não foram escavados, neles foram desenvolvidas prospecções
sistemáticas.
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1995 a, 1995 b, 1996, 1999 a 1999 b, 2000 a, 2000 b, 2003, 2004; Alves &
Cheuiche-Machado, 1995/96; Alves & Calleffo, 1996 a, 1996 b, 2000; Alves &
Furlaneto Ferreira, 1999; Calleffo, 2000).

Objetivos gerais do Projeto Turvo:
O Projeto Turvo, desde 1993 está desenvolvendo o levantamento
dos sítios da região da bacia do Rio Turvo, através de prospecções, sondagens, e
a partir de 1993 desenvolveu-se escavações sistemáticas e intensivas no sítio
Água Limpa.
Os objetivos do projeto ‘Turvo’ segundo Alves (2005) são: “detectar, registrar
junto ao IPHAN 2 , mapear e pesquisar sítios arqueológicos situados no município
de Monte Alto, para elaborar a história indígena do vale do Turvo (pré-colonial e
de contato); detectar a antigüidade da ocupação humana no vale do Turvo;
delinear, a partir da pesquisa empírica de campo, o processo de desenvolvimento
cultural do povoamento pré-colonial e de contato centrado na continuidade e
mudança cultural (diversidade crono-cultural); estabelecer o modo de vida de
populações pré-coloniais associado ao modo de produção; reconstruir o cotidiano
de grupos pré-coloniais na dinâmica de sua vida social; desenvolver estudos
tecnológicos associados a estratigrafia e estruturas; reconstituir o processo
produtivo da cerâmica, do lítico e dos artefatos em ossos, das fontes de matériasprimas às áreas de prática de caça, pesca e coleta, à elaboração e emprego social
do artefato (e sua reutilização), via escavações e análises físico-químicas; colocar
em museus a produção de conhecimentos advindos das pesquisas intensivas de
campo, com a montagem de museus de arqueologia, em parceria com as
prefeituras municipais onde são realizadas as prospecções para preservar e
divulgar junto ao público (local, regional, nacional e internacional), a memória
cultural do povoamento pré-colonial; elaboração de textos explicativos dos Museus
Municipais de Arqueologia de Monte Alto, São Paulo, em português e inglês para
atingir público internacional (via sites na Internet)” (Alves, 2005) (ver fotos,
prancha 30).
2

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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Problemática e hipóteses da pesquisa:
De acordo com estudos anteriores realizados sobre os vestígios
coletados na primeira e segunda campanha de escavação do sítio Água Limpa,
verificou-se uma variabilidade morfológica na cultura material cerâmica analisada,
associada a uma homogeneidade da pasta cerâmica, seleção de grãos e
acabamento de superfície, e uma singularidade quanto aos padrões de
sepultamentos primários, secundários

e à diversidade dos padrões de

subsistência (caça: 25 espécies de mamíferos, 03 de répteis; coleta: 01 ordem/02
espécies e pesca: 01 ordem).
A variabilidade e a singularidade foram observadas por Fernandes 3
(2001a, 2001b e 2003), que tentou inserir o sítio Água Limpa na Tradição 4 Aratu3

Fernandes esperava a filiação do sítio Água Limpa com a Tradição Aratu-Sapucaí, pois ela foi
identificada no extremo Norte do Estado de São Paulo, ou seja, a região que abrange o município
de Monte Alto e onde se localiza o Sítio de Água Limpa. Todavia, ao analisar os elementos
cerâmicos e líticos do sítio Água Limpa, Fernandes, verificou algumas contradições em relação aos
parâmetros (fósseis-guias) existentes em outros sítios de Tradição Aratu-Sapucaí.
Como é sabido, normalmente o material lítico associado á Tradição Aratu-Sapucaí está
intimamente relacionado às dimensões das aldeias, geralmente descritas como extensas e
estáveis. A maioria dos vestígios líticos coletados no Recôncavo Baiano, por exemplo, são de
líticos polidos e lascas com e sem retoque em granito. Mas, no sítio Água Limpa não se teve
informações precisas sobre a coleta de peças preparatórias como blocos, núcleos e resíduos, cuja
abundância verificada neste sítio está intimamente relacionada com a experimentação das
matérias-primas disponíveis na região onde o sítio se encontra, com a presença de peças
confeccionadas em ágata, quartzito, quartzo, arenito silicificado e rochas ígneas. Fernandes
observou a presença de apenas um vaso geminado, o que é corriqueiro na Tradição AratuSapucaí. Os sepultamentos também são totalmente diferentes. As urnas não são periformes como
se encontram na Tradição Aratu-Sapucaí, e o fuso, que também é corriqueiro nessa Tradição, só
se encontrou um. O espaço habitacional encontrado em Água Limpa é único e de grandes
proporções.(FERNANDES, 2001 b)
4

Tradição: “grupos de elementos ou técnicas, com persistência temporal. Uma seqüência de estilos
ou de culturas que se desenvolvem no tempo, partindo uns dos outros, e formam uma continuidade
cronológica (SOUZA, 1997)”. O Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas na Universidade do
Paraná, em 1956, promoveu a vinda de Annette Laming e José Emperaire. E em 1964, também
trouxe os pesquisadores americanos Betty Meggers e Clifford Evans para ministrarem cursos sobre
métodos de campo e laboratório, os quais resultaram na implantação do Programa Nacional de
Pesquisas Arqueológicas (Pronapa).
Com o objetivo de estabelecer padrões cronológicos a partir de seriações, durante o
Pronapa foram realizados trabalhos de campo voltados à coleta de amostras regionais. As
seqüências seriadas semelhantes para uma mesma região seriam reunidas em fases, que por sua
vez formariam as Tradições.
Dessa maneira, os pesquisadores tinham como meta localizar o maior número de sítios
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Sapucaí 5 . Porém, seus dados foram ocasionalmente insuficientes para certificarse dessa afirmação.

possível, dentro de uma área selecionada. Além do mais, o projeto estava condicionado a terminar
em 1970.
Os relatórios de pesquisas arqueológicas desenvolvidas durante o Pronapa apresentaram
um quadro de resultados que demonstra claramente o emprego do paradigma histórico–
culturalista, desenvolvido a partir de uma metodologia essencialmente descritiva, com ênfase na
análise do artefato, separadamente do contexto de produção. Esta etapa iniciou em 1965 e se
mantém até o presente.
A metodologia pronapiana foi adaptada atualmente para as necessidades dos projetos de
salvamento e desenvolveu suas pesquisas em função de dois conceitos básicos: tradição e fase
(OLIVEIRA, 2002).
5

PRONAPA, colaboradores: Valentín Calderón (Bahia), Ondemar Dias Junior (Sudeste), Celso
Perota (Sudeste), Silvia Maranca (Sudeste), Pedro Ignácio Schmitz (Goiás e Sudeste).
Até 1980, foram definidas várias “tradições” diferentes para designar fenômenos
semelhantes. O motivo foi que cada pesquisador atuou em um estado, fato que originou relatórios
distintos e que foram discutidos após 1980. Depois de 1980, houve consenso sobre a necessidade
de unificação das antigas tradições Aratu, Uru e Sapucaí (Prous, 1992; Pallestrini (1975); Martin
(1996).
Generalidades sobre a Tradição Aratu-Sapucaí: cultura que não ocupava grutas; ocupavam
vastas superfícies, grandes aldeias próximas a pequenos córregos e longe dos grandes rios; a
cerâmica, normalmente, não apresenta decoração, por vezes banhos vermelhos; vasos grandes
com cacos espessos; pequenos vasos duplos/geminados; urnas funerárias piriformes (Prous,
1992; Pallestrini (1975); Martin (1996).
TradiçãoAratu-Bahia: a maioria dos sítios conhecidos se situa no recôncavo baiano. A data mais
antiga de toda a Tradição é 400 A.D.; ambiente: encostas de morros ou imediações do mangue;
- Ocupação:> até 500X200m, existência de fundos de habitações, cabanas de 10 X15 m de
diâmetro grande espessura de camada arqueológica, alinhamentos em círculo ao redor de uma
praça central; numerosas urnas funerárias; piriformes, globulares, em média com 75 cm de altura,
65cm de comprimento e abertura de 45cm. Algumas urnas possuem tampas; mobiliário funerário:
pequenos machados polidos, rodelas de fuso, tigelas; a cerâmica geralmente não é decorada, o
tempero é areia mais ou menos fina, às vezes com grafita; tigelas hemisféricas/ bordas onduladas;
rodelas de fuso discoidais; cachimbos.Semelhança com o padrão de aldeamento kaiapó(dupla
linha de casas:praça central-homens e casas periféricas:mulheres-matrilocal) (Prous, 1992;
Pallestrini (1975); Martin (1996).
Goiás (antiga tradição URU): Fase mossamedes (Semelhança com o padrão de aldeamento
kaiapó-dupla linha de casas: praça central-homens e casas periféricas:mulheres-matrilocal);
cerâmica intrusiva Tupi.
Localização: parte superior de vertentes setentrionais de morros, cabeceiras de rios; costume de
utilizar como antiplástico o cariapé (vegetal); há em alguns sítios cerâmica intrusiva tupi; cachimbos
angulares; presença de bases perfuradas/ vasos duplos geminados pequenos; carimbos cilíndricos
para a pintura corporal; rodelas de fuso chatas ou companiformes; escassez de material lítico.
Minas Gerais (Sapucaí): Localização: sítios em regiões colinares, perto de rios (meias encostas
de elevações suaves ou terraços); ocupações de até 500 metros em geral; vasos grandes com
cacos espessos; urnas funerárias globulares e não piriformes com mais de um metro de diâmetro
de bojo; vasos pequenos, de paredes finas e bases perfuradas (cuscuzeiros); cachimbos tubulares;
a maioria sem decoração; há alguns cacos com banho vermelho que pode ser aplicado em
qualquer tipo de recipiente; antiplástico de arenito moído, cujos grãos deixados na superfície a
tornam com aparência de lixa; todos os sepultamentos são feitos em urnas, às vezes com tampas
e placas de pedra, com cacos e machados no interior, eventualmente rodeadas por recipientes
menores; lítico: machados polidos de talão picoteado, seção biconvexa. Alguns de forma
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Diante da variabilidade da cultura material a primeira hipótese a se
levantar é se na localidade onde se encontra o sítio Água Limpa houve mais de
uma ocupação.
Entretanto, se essa hipótese não for constatada e verificarmos que
houve ali um grupo permanente, então teremos que levantar a hipótese que
justificará a seguinte questão: de onde vem a variabilidade de cultura material?
A hipótese é que poderia ter havido contato desse grupo com outros
grupos vizinhos, os quais poderiam ter tido o costume de fazerem trocas entre si,
ou que toda essa variabilidade seja característica do próprio grupo que ali viveu.

Objetivos da dissertação de mestrado:
Uma das principais questões que norteou este estudo foi a questão da
variabilidade da cultura material 6 do sítio Água Limpa.
Para dar um direcionamento a essa questão estabelecemos como
objetivo principal o estudo tecnológico do processo de produção da indústria lítica
e da cerâmica coletados no sítio Água Limpa. Segundo Leroi-Gourhan (1972),
tecnologia é a única que permite apreender os primeiros atos propriamente
humanos e acompanhá-los de tempo em tempo até ao limiar dos tempos atuais
através do estudo sistemático de gestos técnicos que indicam continuidade ou
mudança cultural.
semilunar, além de poucas lascas, geralmente não retocadas; martelos cilíndricos picoteados, com
sulco central para encabamento (Prous, 1992; Pallestrini (1975); Martin (1996).
Mato Grosso: Localização: morros baixos emersos, formam ilhas durante as enchentes.
Sedimento fértil 1,50m; machados com sulco/mão de pilão/ batedor; não apresenta artefatos
lascados; adornos: contas cilíndricas de jaspe, quartzito, dentes perfurados de macacos, adornos
acompanhavam os sepultamentos; esqueletos geralmente completos e com tigelas protegendo o
crânio; alguns corpos sem cerâmica. A maioria das urnas eram fechadas com tampa; grandes
urnas de base cônica, carenadas e com abertura pequena. Não são decoradas e a maioria foi
encontrada vazia; urnas menores, globulares, contendo sempre um esqueleto; tigelas e tampas
(uma decorada e com furo de suspensão); alguns potes com impressões de cordas (Prous, 1992;
Pallestrini (1975); Martin (1996).
6

É o modo com que se retrata a percepção e o conhecimento adquiridos no mundo, sendo
importantes para a preservação do conhecimento e para a orientação das pessoas em seu meio
natural e social. (Shanks & Tilley, 1982; Silva, 2002).
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O testemunho das técnicas é preciso, pois é ele que assenta a
possibilidade de não confundir aquilo que supomos terem sido os primeiros
passos da humanidade. As atividades técnicas são um dos únicos testemunhos
que nos ficam da propriedade humana.
Com isso, tem-se o intuito de levantar padrões tecnológicos,
estabelecendo-os cronologicamente para efetuar uma identificação e definição das
características das indústrias líticas e da produção cerâmica. Esse objetivo é
primordial para se entender a dinâmica da organização da ocupação desse sítio.
Assim sendo, para trabalhar com os parâmetros tecnológicos que
coexistem dentro da produção do lítico e da cerâmica é prudente levantar as
cadeias operatórias e as escolhas culturais que permeiam esses processos.
Essas escolhas são decorrentes da variabilidade de possibilidades
oferecidas dentro de um sistema tecnológico e que pode ser executada consciente
ou inconscientemente. Muitas vezes essas escolhas são decorrentes dos hábitos,
de imitações, e de outros aspectos que estão voltados para a formação cultural de
um indivíduo e até mesmo de todo o grupo. (Lemonnier, 1992; Leroi-Gourhan,
1972).
Logo, com a aplicação do conceito de cadeia operatória para o estudo
das indústrias líticas e para confecção cerâmica, compreenderemos o sistema
tecnológico do sítio Água Limpa. Sendo assim, teremos que nos ater aos
processos e comportamentos envolvidos na produção dos artefatos.

Estrutura da dissertação de mestrado:
O

capítulo

1

apresenta

os

pressupostos

teóricos

e

metodológicos que se baseiam nos conceitos de tecnologia, de cadeia operatória
e escolhas durante os processos de produção da cultura material lítica e cerâmica.
O capítulo 2 descreve o meio-ambiente da região de Monte
Alto: o planalto, o relevo, a geologia, a geomorfologia, o solo, o clima, a
hidrografia, a vegetação, acompanhados de mapas. Esse capítulo se centra no
levantamento de hipóteses das fontes de matérias-primas em relação as
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petrográficas e argilosas e possíveis correlações com as escolhas dos artesãos
pré-coloniais que confeccionaram os artefatos líticos e cerâmicos.
O capítulo 3 apresenta as estruturas (de habitação, combustão,
restos alimentares, sepultamentos e ritos) evidenciadas pelas escavações
desenvolvidas em Água Limpa, com o destaque do método de pesquisa empírica
de campo. Além das cronologias absolutas, de outros aspectos como
sepultamentos e fauna, que já foram estudadas anteriormente por Alves e equipe
(1994/95, 1995 a, 1999 a, 1999 b, 2000 a, 2003), Alves & Cheuiche-Machado
(1995/96), Alves & Calleffo, 1996 a - b, (2000), Calleffo (1999 a, 1999 b, 1999 c,
2000) e Fernandes (2001 a – b, 2003).
O capítulo 4 explana os aspectos tecnológicos da indústria lítica
do sítio Água Limpa, e todo o processo utilizado na análise tecnotipológica,
centrado na ficha tecnotipológica de Morais (1987), com o destaque das matériasprimas, caracterização de cada tipo, dimensões, talões, retoques, discussão sobre
os aspectos de peças líticas com função dupla e atividade bipolar.
O capítulo 5 apresenta a análise tecnotipológica da cerâmica do
sítio Água Limpa, tendo como base a ficha tecnotipológica de Alves e Goulart
(1988), técnica de manufatura da produção, acabamento de superfície, decoração
plástica, pintura, tipologia e a análise técnica da cerâmica: técnica de
fluorescência de raios X por dispersão em energia (EDXRF) e microscopia de luz
transmitida.
E por fim, as considerações finais apresentam as interpretação
dos dados analisados sob a luz dos conceitos e métodos empregados.
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Á g u a

Limpa

Capítulo 1: Pressupostos teóricos e metodológicos
Anos atrás a antropologia e a arqueologia, privilegiavam um estudo

artefatual tecnicamente descritivo. A maneira de produzir e as seqüências técnicas
utilizadas não eram levantadas e questionadas (Lemonnier, 1992; van der Leeuw,
1993).
Ultimamente, as pesquisas arqueológicas tentam ir além da
descrição artefatual, ou seja, tentam compreender o papel que os artefatos tinham
nas relações sociais. E para esse desígnio, o meio mais apropriado é através do
estudo tecnológico.

1.1. Tecnologia:
A antropologia da tecnologia fundamentada originalmente em
Mauss ([1934] 1991) mostrou que a maioria dos atos humanos, os quais envolvem
o corpo humano para ser executado, são culturalmente determinados. Mauss
definiu tecnologia como uma ação que é efetiva e tradicional. Efetiva, significa que
os gestos apontam alguns resultados físicos. E tradicional, significa que todos os
movimentos utilizados para elaboração de um artefato foram herdados de
ensinamentos que o artesão adquiriu no passado.
Isso quer dizer, que os movimentos corporais são adquiridos
socialmente e a aprendizagem é o modo com que um grupo transmite aos seus
membros maneiras tradicionais de se utilizar, isto é visto por Mauss como o
primeiro e mais natural instrumento do homem (Fagundes, 2004).
Mauss, ainda menciona que tanto a criança como o adulto imitam
atos que tiveram êxito ou que foram bem sucedidos. Para Mauss “o indivíduo toma
emprestado a série de movimentos de que se compõe o ato executado à sua
frente ou com ele pelos outros” (Mauss, 1974). Contudo, esses atos e ações
transmitidas pelos mais velhos para os mais jovens vão formar uma rede de
divulgação que se perpetuará por muito tempo junto ao grupo, podendo assim
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fazer com que essas ações tornem um costume ou um hábito do grupo e irá,
assim, fazer parte de sua tradição.
Neste sentido, Tarde (1890), considera que a tradição e o costume
são formas conservadoras de imitação que se fixaram e perpetuaram. Sendo
assim, cada germe de imitação depositado no cérebro de um imitador qualquer,
sob a forma de uma crença ou de uma aspiração, de uma idéia ou de uma
faculdade nova, se desenvolve sucessivamente em manifestações exteriores, em
palavras e em ações que invadem o sistema nervoso e o sistema muscular inteiro.
Dessa forma, cada ato de imitação tem como efeito preparar as condições que
tornarão possíveis e fáceis novos atos de imitação cada vez mais livre e racional,
e ao mesmo tempo, cada vez mais preciso e rigoroso.
Portanto, a técnica é transmitida culturalmente pela observação e
conseqüente aprendizagem do sistema técnico e produtivo durante a infância e
mais dificilmente na fase adulta (Leroi-Gourhan, 1943; Gosselain, 1998). Contudo,
o homem é resultado do meio cultural em que viveu socialmente.
Entretanto, como a técnica é herdada geralmente em ensinamentos
durante a infância do artesão, é conseqüentemente transformada em um hábito
mais tarde. Hábitus, na definição de Bourdieu (1977) são sistemas de disposições
duráveis e transferíveis que permitem aos agentes defrontar-se com situações
imprevistas; não são apenas conjuntos abstratos de regras mecânicas em um
arquivo da mente, mas sim exigem uma lógica e um conhecimento prático. O
hábitus é inconsciente, uma competência lingüística e cultural. As práticas gerais
do hábitus produzem modelos regulares de comportamento, porém tem poucas
normas e regras rígidas, portanto ele pode ser instável. O hábitus ao ser
transmitido no tempo de uma geração a outra, desempenha um rol ativo na ação
social e o mesmo se transforma através dessas ações.
Nesse sentido, tecnologia é um corpo de conhecimentos, práticas,
ações e utensílios envolvidos numa matriz social, portanto, carregada de
significados. Está voltada totalmente à relação entre poder e identidade, que se
envolve em um repleto universo simbólico. Dessa forma, toda atividade que
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envolve o uso da tecnologia está lotada de significados culturais, e é considerada
como construção social, e não voltada para adaptabilidade (Silva, 2000).
Para Lemonnier (1992), tecnologia envolve todos os aspectos dos
processos da cultura material. Tecnologia está além do uso físico do meioambiente, é a expressão material da atividade cultural.
Portanto, Lemonnier (1992) considera que tecnologia é um
fenômeno social, e possui cinco elementos relacionados: matéria (argila, água,
ferro, o corpo humano e outros), energia (a força utilizada para a transformação do
artefato), objetos (instrumentos de trabalho), gestos (movimentos que envolvem
ações técnicas e que seguem organizadamente uma seqüência), conhecimento
específico (pode ser consciente ou inconsciente, inclui habilidades específicas, é o
resultado da escolha das possibilidades oferecidas para o artesão, essas escolhas
podem ser individuais ou em grupo, e para Lemonnier (1992) essas possibilidades
e escolhas são consideradas representações sociais).
Assim sendo, as maiores questões da Antropologia da Tecnologia
são: por que um grupo social utiliza uma dada tecnologia em particular e não
outra? E por que algumas sociedades adotam certos caracteres técnicos e
rejeitam outros? Por isso, a questão das escolhas é primordial para ser levantada.
Essas escolhas estão presentes em todas as etapas da produção do
material, na circulação, na utilização e até no descarte do elemento. Em outras
palavras, as escolhas estão em todas as atividades que envolvem o sistema
tecnológico 7 . Dentro dessas atividades, o artesão depara-se com uma variedade
de opções, as quais podem ser escolhidas e empregadas.
Para Lemonnier (1992), o sistema tecnológico envolve gestos e
conhecimentos que são adaptados numa evolução física ao longo da produção do
material. Uma mudança no objeto pode envolver uma mudança no conhecimento
tecnológico e nos gestos. Os gestos estão constantemente sendo adaptados para

7

Antropólogos começaram a falar de sistema tecnológico da mesma maneira que falavam de
sistema de relação de parentesco ou sistema econômico, ou seja, como partes arbitrariamente
delimitadas de um sistema social. Esse tipo de pensamento foi tomado em 1947 por Mauss e mais
tarde, por volta de 1976 por Lévi-Strauss (Bueno, 2005).
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a dinâmica dos artefatos e para as mudanças materiais. Assim sendo, se um
componente muda, na maioria dos casos, muitos outros também mudarão.
Em segundo lugar, a tecnologia de uma sociedade tem que sempre
estar relacionada uma com a outra porque elas dividem sempre os mesmos
autores, os mesmos lugares, os mesmos artefatos, os mesmos materiais, as
mesmas seqüências de gestos e os mesmos processos tecnológicos. E por último,
considera que o sistema tecnológico está sempre ligado a um sistema maior
chamado sociedade.
E é nessas condições que Mauss (1950) já considerava tecnologia
como um fato social total, ou seja, a tecnologia faz parte de um dos sistemas
sociais, o sistema tecnológico, que de certa forma, colabora para colocar em
movimento a totalidade da sociedade e das suas instituições. O fato social possui
uma totalidade tridimensional, isto é, sociológica, histórica e fisio-psicológica.
De acordo com van der Leeuw (1993), o estudo das técnicas não pode
ser feito isoladamente dos demais sistemas componentes da estrutura social, na
medida em que o comportamento técnico é adquirido socialmente.

1.2. Cadeia operatória:
Como base teórico-metodológica para análise e compreensão da
cultura material coletada nas escavações sistemáticas do sítio Água Limpa,
objetivando as totalidades técnicas e sociais envolvidas desde a procura,
obtenção e transporte da matéria-prima à confecção, uso, reuso 8 e descarte do
produto manufaturado que deu origem ao registro arqueológico; optou-se pela
utilização do conceito de cadeias operatórias (Leroi-Gourhan 1943,1945;
Lemonnier, 1986; 1992; Sellet, 1989; Balfet, 1991; van de Leeuw, 1993; Bar-Yosef
et all, 1992; Schangler, 1995; Karlin & Julien, 1995; Cresswell, 1996; Dietler &
Herbich, 1998; Dias & Silva, 2001; Bleed, 2001 a, 2001 b; Fogaça, 2001).
“A análise das cadeias operatórias é fundamental nestes estudos de
tecnologia, na medida em que são entendidas como resultado de uma
mediação entre a matéria e conhecimento socialmente adquirido ou, em
8

Termo bastante discutido e até, muitas vezes, com aversão. É costume utilizar
multifuncionalidade, multi-uso, ou função dupla para artefatos que executam mais de uma função.
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outras palavras, entre o que é materialmente possível ou impossível e
certos aspectos da organização social” (Silva, 2000).

Segundo Lemonnier (1986), a melhor maneira de se fazer uma etnologia
dos processos técnicos é através da seqüência operacional, ou cadeia operatória.
Esta última inclui os cincos componentes (mencionados anteriormente) que
envolvem a técnica: matéria, energia, objetos, gestos e conhecimento específico.
Sendo assim, considera que a seqüência operacional constitui uma série de
operações que leva o material primário do estado natural ao fabricado. O corpo da
seqüência operacional indica o tipo de ação processada no material, os
instrumentos usados, o estado do material, a duração, o sítio, o nome da
operação, a identidade do ator, e outros, constituem a base material para a
antropologia das técnicas 9 .
O conceito de cadeia operatória formou-se nos anos 50. Mauss
destacou a necessidade de se fazer uma enquete aprofundada sobre o estudo de
técnicas nos diferentes momentos de fabricação do objeto, ou seja, do material
bruto até o produto final (Mauss, 1947), porém não foi além disso. Marcel Maget,
começou a falar em “cadeia de fabricação” ou “de operação” (Maget, 1953), (apud
Desrosiers, 1991).
O termo cadeia operatória foi introduzido por Leroi-Gourhan (1943),
o qual considerava que a “técnica é ao mesmo tempo gesto e ferramenta,
organizados em cadeias por uma verdadeira sintaxe que dá às séries operatórias,
ao mesmo tempo, sua firmeza e sua flexibilidade” (op. cit., 1943). Depois,
Brézillion em 1968, utilizou o conceito para delinear a seqüência de operações
dentro da manufatura lítica (Sellet, 1998).
Portanto, segundo Bleed (2001 a), o conceito de cadeia operatória
adquiriu diante da comunidade científica francesa credibilidade, pois ofereceu uma
metodologia mais segura por ir além das análises unicamente tipológicas; levanta
9

“An operational sequence is a serious of operations which brings a primary material from the
nature state to a fabricated (...). The corpus of operational sequences indicating the type of action
on material being processed, the tools used, the state of the material, the duration, the site, the
name of operation, the identity of actor, etc., constitute the base material of anthropology of
techniques” (Lemonnier, 1986).

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa

13

discussões práticas e teóricas; dá a noção de sistema para o mundo material que
o eleva aos aspectos cognitivos das técnicas.
A escola francesa incorporou o conceito de cadeia operatória com o
intuito de organizar logicamente as observações levantadas. De início este
conceito foi empregado como ferramenta metodológica de observações
etnográficas para descrever e documentar as técnicas tradicionais de elaboração
de um objeto (Fogaça, 2001).
O estudo das cadeias operatórias depara-se com todos os processos
e comportamentos que compreendem a produção de um objeto e suas escolhas,
sendo ele cerâmica, lítico e até mesmo habitações. Assim sendo, através das
cadeias operatórias podemos chegar ao sistema tecnológico que envolve todos
esses processos de produção. Dentro desse conjunto deparamos com o universo
simbólico e a abstração intelectual do artesão, além das escolhas envolvidas em
cada etapa de produção. Com isso, essas escolhas culturas podem ser
associadas à determinados grupos humanos (Balfet, 1991; Dietler & Herbich,
1998; Fogaça, 2001; Gosselain, 1998; Karlin, Bodu & Pelegrin, 1991; Lemonnier,
1986; Schangler, 1995).
Dessa forma, as observações feitas diante das cadeias operatórias
nos permitem não apenas delinear o artefato, mas sim esboçá-lo como um todo,
assim como os comportamentos e gestos adquiridos e utilizados pelo artesão para
a obtenção da matéria-prima, os padrões mentais, o cognitivo, as ferramentas
utilizadas para a manufatura do produto, enfim, todos os aspectos que o artesão
esteve em contato e que envolvem padrões culturais. Sendo assim, fornece uma
visão das diferenças e similaridades entre diversos grupos.
Portanto, a cadeia operatória se divide nas seguintes etapas:
procura, escolha, aquisição e transporte da matéria-prima; escolhas dos
instrumentos de manufatura; gestos técnicos adquiridos para elaboração do
artefato; uso social; manutenção e reutilização; descarte com a conseqüente
formação do registro arqueológico.
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Pode-se determinar a obtenção de matéria-prima através do
levantamento do tipo de material encontrado no sítio, além de enfatizar a
importância quantitativa e qualitativa dos materiais, para a definição do modelo
organizacional desse sistema tecnológico (Sellet, 1998).
A distância das fontes de matéria-prima é um critério fundamental
para o estudo da obtenção desse material, porém não é possível apontar uma
fonte exata em que esse grupo obtinha a matéria-prima. Portanto, através dos
mapas geográficos e geológicos da região pode-se evidenciar as possibilidades de
fontes que o(s) grupo(s), que ocupou(aram) Água Limpa poderia(am) ter utilizado.
E dependendo desse resultado delineia-se o tipo de obtenção utilizada, ou seja,
obteção direta, a qual os indivíduos retiram o material diretamente da fonte (fonte
próxima), ou troca, a qual os indivíduos retiram o material com outro grupo (fonte
longe).
Os aspectos que delimitam os locais das fontes de matérias-primas,
junto com os lugares de trabalho podem ser primordiais para demonstrar a
facilidade de deslocamento.
Dessa forma, é fundamental compreender também a escolha por
determinada matéria-prima e não outra. Essa preferência pode estar ligada
harmonicamente a elementos naturais, simbólicos e sociais, ou seja, não foi por
acaso que tal escolha teria sido feita (Lemonnier, 1986, 1992; Schangler, 1995;
Silva, 2000).
As escolhas dos utensílios de manufatura são fundamentais para
o compreendimento do processo de formação do artefato. A morfologia e alguns
objetos caracterizam sua função dentro da cadeia operatória, assim como uma
lasca de preparação, por exemplo, ou um percutor que indica atividades de
redução do núcleo.
Entretanto, o que é mesmo importante para se entender o sistema
tecnológico são as técnicas de manufatura ou gestos técnicos utilizados, assim
compreende-se as escolhas técnicas tomadas. Todos os artefatos trazem rastros
da estratégia de construção. Portanto mesmo os refugos de lascamento devem
ser minuciosamente analisados. Em relação ao modo de produção da cerâmica,

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa

15

as escolhas técnicas podem ser evidenciadas a partir da forma (diferenças entre
bojos, bordas e bases), o tipo de argila selecionada para a confecção, se houve ou
não a introdução de antiplásticos e quais foram as decorações plásticas, queima e
outros.
No processo que envolve uso, manutenção e descarte dos
objetos, o arqueólogo necessita interpretar seus dados para deduzir a utilização
do instrumento. Fazemos essa interpretação diante dos sinais que cada objeto
possui, por isso é importante observar cada micro-traço de um artefato (Sellet,
1998; Karlin, Bodu & Pelegrin, 1991), porém muitas vezes não temos dados
empíricos suficientes para compor esse último passo da reconstrução da cadeia
operatória.
Portanto é através da análise dedutiva que podemos fazer certas
inferências, ou seja, construindo hipóteses cabíveis com o universo empírico
apresentado. Isso quer dizer que há uma dificuldade para se reproduzir todos os
processos da cadeia operatória, principalmente em relação ao uso social do
artefato.
O contexto em que o artefato se encontra é fundamental para se
compreender o emprego social do objeto. O lugar que ele foi encontrado pode ser
imprescindível para essa interpretação, ou seja, ele pode ter sido encontrado
próximo a sepultamentos, fogueiras, habitações, etc. Sendo assim, todos os
componentes de um sítio arqueológico sofrem alterações pós-deposicionais que
podem influenciar de maneira negativa a interpretação. Por isso, devemos tomar
certos cuidados para estudar uma cultura material.

1.3. Escolhas:
Durante a cadeia operatória, do processo de obtenção da matériaprima ao processo de descarte do artefato há escolhas que são feitas em
detrimento de outras. E ainda, como Silva (2000) menciona, as escolhas podem
ser realizadas em grupos ou de maneira individualizada, sendo assim, as escolhas
são o resultado de diferentes fatores de ordem prática e simbólica.
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Como esclarece Lemonnier, as cadeias operatórias possuem uma
série de técnicas que compartilham elementos em diferentes níveis. Para
execução das técnicas há o envolvimento de escolhas, as quais estão diretamente
relacionadas aos cinco elementos já mencionados antes (matéria, energia,
objetos, gestos e conhecimento específico). Entretanto, como menciona Schiffer &
Skibo (1997), Bleed (2001 a), o fato de se dizer que essas escolhas são culturais
não quer dizer que não haja limitações, e que em certa medida pode gerar
convergências 10 . O que caracteriza particularmente as cadeias operatórias é toda
a gama de significados incluída e definida através da relação entre as outras
cadeias, ou seja, outros conjuntos técnicos existente em um grupo, sistema
tecnológico e por fim sociedade.
Ainda segundo Schiffer & Skibo (1997), as escolhas influenciam toda
cadeia comportamental, ou seja, da cadeia operatória, e apresentam efeitos nas
formas e nas características de performance do artefato.
De acordo com Gosselanin (1998) as escolhas são frutos de
disposições adquiridas socialmente, que podem tanto terem sido adquiridas de
forma histórica, como lingüística ou cultural conjuntas a aspectos simbólicos,
religiosos, econômicos e ambientais.
Lemonnier (1986) e Pfaffenberger (1992) concordam que dentro das
atividades que compõem um sistema tecnológico há diferentes razões para cada
opção. Há diversos fatores para a escolha que vão desde abrandar os riscos para
a obtenção de recursos para subsistência até preferências visuais, olfativas e
auditivas, que são aspectos totalmente individuais, conseqüentemente, podem
indicar vetores importantes na produção material (Schiffer & Skibo 1997).
Sendo assim, o artesão sempre realiza escolhas de acordo com a
gama cultural que está ao seu redor e que foi passada para ele pelos anciões de
seu grupo. Portanto, além dessas influencias, o artesão tem a capacidade de

Por exemplo, pode ser que perto do assentamento tenha um local que possua ótima argila para
a produção cerâmica, mas o local é inviável de se chegar, sendo assim, essa questão da
inviabilidade de se chegar no local faz com que o grupo busque outro local que também tenha
argila, a qual pode não ser tão boa para a maleabilidade quanto a outra.
10

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa

17

perceber e organizar um conjunto de possibilidades e escolher o melhor para a
execução de sua atividade.
Para Schiffer & Skibo (1997), o comportamento do artesão diante da
cadeia operatória é inteiramente influenciado pela performance executada em
cada etapa do processo, incluindo todas as atividades que o artefato passa em
sua vida útil. Conseqüentemente, de acordo com as seqüências de atividades é
que aparecem as escolhas do artesão.
A performance é um conjunto de capacidades

de interação

específicas de cada elemento que compõe uma atividade, assim como, interações
mecânicas, térmicas, físicas e sensoriais (Schiffer & Skibo, 1997), além de
interações sociais que como estamos vendo também influenciam.
As atividades em que os artefatos estão inseridos ao longo de sua
vida útil possuem diferentes características de performance, e cada escolha feita
durante esse processo interfere nas demais escolhas envolvidas. O transporte de
um material, devido ao peso, por exemplo, podem comprometer a vida útil do
artefato, ou seja, leva às limitações tecnológicas. Assim, tanto do ponto de vista
corporal do ser humano, quanto a parte física do artefato levam às limitações
tecnológicas (Schiffer & Skibo, 1997).
Para Bleed (2001 a) é muito importante antes de pensar nas
escolhas pensar primeiro nas limitações tecnológicas. E devido às leis físicas
também há limitações tecnológicas que devem ser evidenciadas antes de se fazer
as escolhas, ou seja, para a construção de um machado é necessário seguir leis
básicas para que a atividade de cortar uma árvore seja possível.
Contudo, de acordo com essas limitações, podemos perceber qual a
importância da escolha das matérias-primas, e a compreensão das estratégias
adotadas.
Sendo assim, Shiffer & Skibo (1997) metodologicamente utilizam do
termo matriz de correlatos, que envolve uma totalidade de princípios relevantes
ao entendimento de todas as interações das atividades da cadeia comportamental
dos artefatos. E ainda define princípios que apontam os efeitos específicos das
escolhas técnicas nas propriedades formais, nas características de performance
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das atividades pertencentes a cadeia comportamental de execução de um
artefato.
Portanto, de acordo com os processos técnicos envolvidos nos
processos de produção artefatual e todo o conjunto de valores culturais comuns
entre os indivíduos de um grupo, temos que considerar que há diferentes
repertórios de escolhas, e que assim a variabilidade e a alteração de produção da
cultura material dependem da relação social com a produção e utilização dos
artefatos.
Esses escolhas permeiam todo o processo da cadeia operatória, e
de acordo com Shiffer & Skibo (1997) a cadeia operatória constitui-se
obtenção

da

matéria-prima,

manufatura,

transporte,

armazenagem, manutenção e reparo, reutilização, curagem

11

distribuição,

da
uso,

e descarte.

Para a obtenção da matéria-prima a fonte, visibilidade, acesso são
fatores que podem influenciar as escolhas. Para a manufatura são importantes
os aspectos como qualidade da matéria-prima, técnicas utilizadas, freqüência e
tempo de produção. No que tange ao transporte, os objetos a serem
transportados em si podem influenciar as escolhas, assim como a distância e o
terreno a ser percorrido, e a freqüência de viagens necessárias a serem feitas.
As atividades de distribuição, assim como, feiras e festas, também
podem influenciar as escolhas, pois essas atividades estão relacionadas as
performances visuais, auditivas, táteis dos artefatos.
Para as atividades de utilização podem ser influenciadas por fatores
mecânicos, térmicos e visuais, além de táteis. Porém, essas características de
performance podem ter variações de acordo com a unidade social.
A armazenagem pode influenciar as escolhas por fatores como
disponibilidade de espaço, tempo de permanência e condições de armazenagem.
No caso da manutenção e reparo, as escolhas podem ser decorrentes de fatores
como transporte, necessidade de limpeza e possibilidade de reavivagem.
Este termo vem de Binford (1980), quando ele fala da variabilidade da produção artefatural, que
pode ser classificada de curadoria ou expediência. Curadoria seria quando o material é
manufaturado com antecedência da atividade, ou seja, planejado anteriormente. E expediência
seria quando o artefato é manufaturado com exigência imediata.
11
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Durante a curagem um dos fatores que mais influencia é o
transporte principalmente se esse envolve energia humana. E para finalizar, os
fatores que influenciam as escolhas em relação ao descarte são: o ciclo anual de
ocupação de uma região, o tempo de permanência nos assentamentos e a
matéria-prima dos artefatos.
Para concluir, destacam-se os diversos fatores que influenciaram as
escolhas tecnológicas e os gestos técnicos executadas ao longo da cadeia
operatória.

Esses fatores envolvem conhecimento, percepção, ambiente,

transmissão de conhecimentos, ou seja, aprendizagem, habilidades adquiridas
pelo artesão durante toda sua vida, unidades sociais e simbólicas, relação entre
grupo e indivíduo, limitações e outros.
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Á g u a

Limpa Capítulo 2: O meio-ambiente da região de Monte Alto.
Monte Alto é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a

uma latitude 21º15'40" sul e a uma longitude 48º29'47" oeste, estando a uma
altitude de 735 metros. Sua população estimada em 2004 era de 45.599
habitantes (De Vicente, 2002).
Monte Alto se fez de um sonho de um morador de Jaboticabal que tudo
havia perdido em um incêndio. Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel era
farmacêutico e cirurgião do imperador Dom Pedro II.
Um dia sonhou com um planalto extenso tomado por um cafezal.
Vislumbrou também que ao planalto dominava um monte, no alto do qual havia
uma igreja. E em busca desse lugar ele partiu com o filho Antônio e com amigos.
Embrenhou-se por terras desconhecidas, até encontrar o planalto e o monte com
os quais havia sonhado.
Venceu o monte e, ao chegar ao topo, teve a certeza de que sonhara
mesmo com aquele lugar. Então exclamou aos que o acompanhavam: “Aqui se
chamará Bom Jesus de Pirapora das Três Divisas de Monte Alto!”. Adquiriu quatro
alqueires para dar início à construção do povoado e, no dia 15 de maio de 1881.
Assim,

graças

ao

forte

desenvolvimento

econômico

baseado

na

cafeicultura, em 1895, apenas 14 anos após a fundação, Monte Alto tornava-se
município, separando-se definitivamente de Jaboticabal. A criação da Comarca de
Monte Alto deu-se em 1928. Pertenceriam a ela, além de Monte Alto, mais três
municípios: Pirangi, Paraíso e, posteriormente, Vista Alegre do Alto. O primeiro
juiz foi Carlos Kiellander e o primeiro promotor público foi Maurílio Correa Giudece
(De Vicente, 2002).
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Monte Alto foi construída exatamente sobre o divisor de águas entre a bacia
hidrográfica do Mogi Guaçu e a bacia hidrográfica do Turvo-Grande. A altitude
média é de 735m, entretanto, alguns pontos ultrapassam os 800m.
Assim, a cidade possui o clima tropical de altitude, que se evidencia acima
dos 600m e se caracteriza por apresentar verões chuvosos e quentes e invernos
secos e frios, em que geadas e temperaturas muito próximas do ponto de
congelamento não são incomuns.
A população monte-altense, até o começo do século XX, era formada
majoritariamente por portugueses e seus descendentes. Até mesmo o fundador de
Monte Alto, Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel, era descendente de portugueses.
Houve também a chegada de muitos nordestinos, descendentes de portugueses,
cuja migração não se confunde com as grandes migrações nordestinas iniciadas
sobretudo a partir da década de 1950.
A partir da década de 1920 começam a chegar os italianos e os alemães.
Pouco depois chegam os japoneses. Assim, italianos, alemães e japoneses
alterariam a composição da população e seriam discriminados pela então elite
monte-altense, especialmente durante a Segunda Grande Guerra. Dedicar-se-iam
principalmente à agricultura e posteriormente, pouco a pouco, à indústria.
Atualmente há em Monte Alto predomínio do setor secundário e do setor
terciário da economia. Entretanto, o setor primário permanece como atividade
importante, destacando-se a cultura da cebola e a produção de frutas para
exportação. Monte Alto possui indústrias de grande porte que, juntamente com as
indústrias de pequeno porte, conferem perfil industrial ao município, cuja
população urbana ultrapassa os 93% da população total (Wikipedia, 2007).

2.1. Caracterização do Planalto de Monte Alto:
Recobrindo uma área de 800 km2, o Planalto de Monte Alto é
constituído por rochas de formação Bauru e marcado por escarpas. É considerado
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o mais importante divisor de águas do Planalto Ocidental, separando os rios que
se dirigem para o Rio Tietê dos que se dirigem para o Rio Grande (ver mapas: 08,
09 e 10) .
De acordo com Ab´Saber (1969) a região de Monte Alto faz parte do
chamado Planalto Ocidental ou Planalto Arenítico Basáltico, cujo relevo é
modelado em rochas sedimentares por processos químicos, ocasionando
ocorrência de colinas tabuliformes. A região faz parte dos Baixos Chapadões
Florestais do chamado Planalto Ocidental.
Pelos estudos de Del Grossi (1982) na região, a rede de drenagem
da região de Monte Alto e a densidade hidrográfica se destacam do restante da
região, ou seja, seu modelo básico é dendrítico, porém apresenta modificações
sugerindo um padrão radial, e a densidade hidrográfica destaca-se com uma
expressiva quantidade de canais fluviais.
A disposição e a concentração da drenagem tornam-se mais
espaçadas e guardam um certo paralelismo, na medida em que os rios se afastam
da região ou penetram na província geomorfológica das Cuestas Basálticas 12 .
Como resultado dos estudos de Del Grossi (1982), verificou-se uma
inclinação do relevo que contraria a disposição geral do Estado de São Paulo,
permitindo assim uma altura gradativa em direção norte e nordeste. Este fato faz
com que a morfologia regional se individualize com a presença de um verdadeiro
reverso nas direções.
Na parte sul da Serra do Jabuticabal, os esporões avançados da
escarpa seguem a direção SE-NW, formando com outros segmentos menores,
como a Serra da Tabarana, de direção NE-SW, um sistema ortogonal. Estes
aspectos mostram um empenamento 13 para nordeste do Planalto de Monte Alto.
Essa área possui dois conjuntos morfológicos, ou seja, uma área
mais elevada com costas de 650 a 750 metros delimitada, na parte sul e sudeste,
por escarpas, e outra área, que possui um nível mais amplo e extenso entre as
12

As cuestas são formas de relevo tabular, onde escarpas íngremes limitam um topo plano,
formado por terras de maiores altitudes, que se contrapõem a terras mais baixas e de vertentes
suaves ( http://www.apadescalvado.cnpm.embrapa.br/cuestas.html).
13
O que foi torcido ou entortado pela ação do calor ou umidade (Ferreira, 1975)
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cotas de 500 a 600, que se inicia no front das escarpas, o qual é chamado de
Baixos Chapadões, segundo Ab´Saber (1969).
A primeira área, a qual é o grande divisor de águas, que forma um
amplo planalto residual cretáceo, preservado devido aos arenitos calcíferos de
formação Bauru. Esses arenitos dão origem às escarpas e sempre se mostram
aflorados ao longo das escarpas.
Estas escarpas estão sempre em erosão, é onde se encontra as
nascentes dos pequenos rios. Os rios cujas nascentes estão no topo do planalto
aprofundaram seus vales, ocasionando os esporões abancados, contribuindo
assim, para a paisagem festonada da escarpa. Para nordeste e norte, em direção
ao município de Taiuva, o planalto perde altura e suaviza-se, construindo o
reverso da cuesta e apresentando um capeamento arenoso.
A segunda área ocupa a maior parte da região, apresentando-se
como um relevo de feições pouco variáveis que se caracteriza pela presença de
diversos níveis de colinas de planícies aluviais. Apresenta uma drenagem densa
nas várzeas, com depósitos de areia, como também vales com terraços aluviais,
apresentando um relevo uniforme com uma área de interflúvios de perfis convexos
e topos ondulados.

2.2. Fundamentos geológicos:
Como já foi mencionado, o Planalto de Monte Alto possui relativa
homogeneidade geológica representada pela Formação Bauru originada no
cretáceo superior (ver mapas: 08, 09, 10, 11 e 12).
Segundo Del Grossi (1982), observa-se também a ocorrência de
sedimentos cenozóicos depositados sobre os sedimentos da Formação Bauru,
dessa forma, com aluviões recentes ao longo dos vales principais. Em alguns
pontos afloram rochas basálticas. Perto da localidade de Jaboticabal, Del Grossi
(1982) identificou rochas alcalinas básicas com idade calculada em 54 milhões de
anos, parecendo estar associada a um tectonismo mais moderno que produziu as
chaminés alcalinas da área da Serra da Canastra e da borda oriental da Bacia do
Paraná.
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2.2.1. Formação Bauru:
Com base em estudos de Freitas (1955), Arid (1966) e Mezzalira
(1974) 14 pode-se apontar que o ambiente de deposição da Formação Bauru é
reconhecido pelo controle tectônico da sedimentação, devido à última fase de
preenchimento da Bacia do Paraná. O clima reinante na época de sedimentação
deu-se sob condições tropicais e subtropicais de estações úmidas alternadas com
estação secas (ver mapa: 09).
A fonte principal dos sedimentos foi constituída pelas rochas do
complexo cristalino da borda da bacia, mas também foi grande a contribuição dos
basaltos para a formação desses sedimentos.

Observa-se também que nas

cascalheiras possuem com abundância seixos de basalto, os quais podem ter
contribuído como fonte de sedimentação.
O Grupo Bauru é representante da última fase de sedimentação
mesozóica da Bacia do Paraná, com o aparecimento de camadas dentríticas, que
devido a deposição fluvial, são em sua maioria arenosas.

O Grupo Bauru

compreende um pacote sedimentar cretáceo, pertencente à Bacia do Paraná, que
aflora em uma área de cerca de 117.000 km² no Estado de São Paulo, tendo
como substrato as rochas basálticas da Formação Serra Geral. A Serra Geral é
formada por vulcanismo continental, ou seja, derrames, diques e siltis basálticos
toleíticos, com a ocorrência de: ágata (calcedônia), ametista, pedra brita e argila.
Além disso, este grupo pertence a uma área que corresponde ao
oeste do Rio São Francisco e Goiás, abrangendo uma faixa de arenito que vem do
extremo sudeste da Bahia, Minas Gerais, até São Paulo e Mato Grosso. Os seixos
dos conglomerados são compostos essencialmente por quartzito 15 e quartzo 16 .
Os conglomerados são monomíticos, predominando seixos de quartzito (90% do
total), seguidos por quartzo e em menor número.
14

Gostaríamos de deixar claro aqui que o levantamento das características da formação geológica
e consequentemente da paisagem da região de Monte Alto é importante para entendermos quais
as possibilidades de fontes de matérias-primas que poderiam oferecer recursos para o grupo ali
existente.
15
Rocha metamórfica, composta essencialmente de quartzo: arenito metamorfizado em que o
cimento silicoso se recristalizou. (Aurélio)
16
Mineral trigonal, óxido de Silício (SiO2).
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O Grupo Bauru é dividido na Formação Adamantina e Formação
Marília, sendo que a região de Monte Alto se encontra nessa última formação.

2.2.1.1. Formação Marília:
Essa formação é composta por arenitos grosseiros, imaturos,
maciços, abundantes nódulos calcíferos, cores creme e vermelho. De acordo com
Arid (1966) e Mezzalira (1974), a Formação Marília depositou-se em um
embaciamento localizado ao término da deposição Bauru, em situação
parcialmente marginal, repousando geralmente sobre a Fomação Adamantina, e
mais para Leste, diretamente sobre os basaltos Serra Geral (ver mapa 09).
Mais detalhadamente, essa é uma Formação composta por arenitos de
grosseiros a conglomeráticos, com grãos angulosos, teor de matriz variável,
seleção pobre, ricos em feldspatos, minerais pesados e minerais instáveis; ocorre
em bancos com espessura média entre 1 a 2 metros, maciços ou com
acamamento incipiente, subparalelo e descontínuo, raramente apresentando
estratificação cruzada de médio porte, com seixos concentrados nos estratos
cruzados, raras camadas descontínuas de lamitos vermelhos e calcários são
encontrados. São ainda característicos os nódulos carbonáticos, que aparecem
dispersos nos sedimentos, ou concentrados em níveis ou zonas (Arid, 1966;
Mezzalira, 1974).
A

sedimentação

da

Formação

Marília

desenvolveu-se

em

embaciamento restrito, em regimes torrenciais característicos de leques aluviais e
com a deposição de pavimentos detríticos, durante a instalação progressiva de
clima semi-árido, o qual propiciou a cimentação dos detritos por carbonatos tipo
caliche (Arid, 1966; Mezzalira, 1974).

2.2.2. Bacia do Alto Paraná (Bacia Bauru):
De acordo com Arid (1970) a Bacia do Alto Paraná, também
considerada Bacia Bauru, por influenciar a formação do Grupo Bauru, é uma
grande área deprimida da região Norte da bacia do Paraná, com a presença da
soleira basáltica em que se situam as cachoeiras de Sete Quedas. Aí se
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acumularam no Cretáceo superior arenitos e folhelhos 17 argilosos, com cores
originais cinzentas e vermelhas, dotada de espessura total até 300 metros (ver
mapas.
A Bacia do Alto Paraná constitui a Formação Bauru e seus
sedimentos foram trazidos por rios de áreas pré-cambrianos marginais para o
interior de uma bacia em subsistência lenta a moderada, de difícil drenagem, onde
a sedimentação se processava em zonas de canais fluviais, planícies de
inundação e lagos, sujeitos a clima quente e úmido.

2.2.3. Litologia da Formação Bauru:
É representada por arenitos de granulação média e muito fina,
siltitos, argilitos e conglomerados. Quanto à coloração, existe uma predominância
para as cores enquadradas no grupo amarelo-vermelho, que é devido à presença
de óxido de ferro (ver mapa 12).
As zonas de cimento calcífero ocorrem em qualquer posição
altimétrica, interpondo a outras não calcíferas; fácies areno-argilosas predominam
nas proximidades dos grande rios e os arenitos e siltitos e elas podem ser
cimentadas ou não. Ainda ocorrem, arenitos calcários, arenitos silicificados e
arenitos conglomeráticos com seixos de argila.
Com os estudos levantados por Del Grossi (1982), concluiu que o
basalto raramente aflora na região, sendo que a única fonte encontrada pela
pesquisadora foi numa altitude de 500 metros, junto ao vale do Ribeirão dos
Porcos. Constatou-se também características desse basalto junto a pedreira
explorada pela prefeitura de Taquaritinga, que está recoberto por um manto de
alterações originados do próprio basalto com aproximadamente 2 metros.
O arenito bauru aparece bastante decomposto numa altitude de 540
a 560 metros, em toda região. Já nas costas das escarpas aparecem aflorando de
600 a 700 metros. Foi também verificado esse arenito no campo, principalmente
ao longo dos cortes das estradas de rodagem e das ferrovias.

17

Rocha argilosa folheada (Ferreira, 1975).
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Ocorre material arenoso sobre superfícies de erosão assinalada por
linhas de pedra ou cascalheiras. Esses depósitos recobrem as várias fácies 18 do
arenito da Formação Bauru. O material clástico 19 constituinte desses depósitos dá
origem a maior parte dos solos da região.

2.2.3.1. Solos:
O tipo de solo encontrado nas proximidades do sítio Água Limpa
chama-se argissolo, possui textura média a arenosa, são solos relativamente
férteis indicados às atividades agropastoris.
Na área que se encontra o sítio Água Limpa, os argissolos na sua
maioria apresentam caráter eutrófico 20 , indicando maior fertilidade do que a
maioria desses solos. Os argissolos quando apresentam elevado gradiente
textural são muito susceptíveis à erosão, sendo necessários cuidados especiais,
principalmente nos arênicos e espessarênicos (ver mapa 12).
Nas regiões serranas é comum a presença de afloramentos
rochosos associadas a esses solos. Essas características estão geralmente
associadas a relevos forte ondulado e montanhoso.

2.2.4. Clima:
De acordo com Mezzalira (1974) e Freitas (1955) concluíram que o
clima se alterna entre úmido e seco, sob condições tropicais e subtropicais. Com
isso, originou-se um clima perfeito para a fossilização paleontológica.
Assim, a cidade possui o clima tropical de altitude, que se evidencia
acima dos 600m e se caracteriza por apresentar verões chuvosos e quentes e
invernos secos e frios, em que geadas e temperaturas muito próximas do ponto de
congelamento não são incomuns. Segundo a classificação climática de Köppen,
Monte Alto possui o clima Cwa, que é assim caracterizado: a primeira letra, que é
18

Conjunto dos caracteres de uma rocha, considerados sob o aspecto de sua formação (Ferreira,
1975)
19
Resíduos de certas rochas, argila, arenito, etc (Ferreira, 1975).
20
De boa nutrição (Ferreira, 1975).
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“C” e é sempre maiúscula, informa que se trata de um clima mesotérmico, com a
temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC e superior a –3ºC e que há
pelo menos um mês em que a temperatura média é igual ou superior a 10ºC. A
segunda letra, que é “w” e é freqüentemente minúscula, explicita que as chuvas
ocorrem predominantemente no verão, e que o mês menos chuvoso tem
precipitação inferior a 60mm. A terceira letra, que é “a” e é sempre minúscula,
indica que os verões são quentes, com a temperatura média do mês mais quente
igual ou superior a 22ºC.
Embora não ocorram diferenças altimétricas acentuadas, as mesmas
ocasionam áreas mais pobres em chuvas nas faces das elevações sotopostas 21 à
direção das correntes (sobras de chuva), enquanto que em alguns contrafortes
das elevações, encontram-se ilhas com maiores precipitações.
Assim sendo, Del Grossi explica que a compreensão do inverno seco
está ligada à massa tropical atlântica que junto com a massa polar Atlântica, lidera
a circulação atmosférica nesta época do ano. A massa tropical Atlântica, ao atingir
o continente nessa época resfriado, sofre também resfriamento basal, tendendo a
estabilizar-se. Parte de sua umidade é condensada por efeito orográfico ocorrendo
precipitações no litoral, chegando assim no oeste paulista, bem mais seca.
No verão, o domínio é da massa tropical Atlântica, pois com o
aquecimento do continente se enfraquece o abastecimento de ar polar. Esse
aquecimento provoca instabilidade na massa tropical Atlântica que se reproduz em
precipitações.
No outono e no inverno há situações de transição entre as duas
estações extremas, não existindo uma quebra do mecanismo de circulação, mas
uma continuidade que resultará nos estados de tempo de inverno ou verão.

2.2.5. Hidrografia:
A região comporta-se como um verdadeiro dispersor de água (como
já foi dito acima), não possui grandes rios, mas possuem nascentes e trechos de
alguns ribeirões que recebem inúmeros afluentes, dessa forma, tornam-se
21

Postas por baixo (Ferreira, 1975).
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importantes tributários do Rio Tietê e do Rio Grande. É o caso do Ribeirão dos
Porcos e do Rio Turvo, que são os principais rios da região.
O Ribeirão dos Porcos reflete o padrão regular da Bacia do Paraná,
com paralelismo dos tributários maiores, em conseqüência da disposição
estrutural e das irregularidades do substrato basáltico. Drena a parte sul da região,
tem como afluentes o Ribeirão da Dobrada e o Córrego da Jurema, além de seus
tributários menores alcançarem seu vale com uma disposição mais ou menos
paralela e regular na distribuição espacial. Retalha facilmente sedimentos
descarbonatados da rocha Bauru.
O Rio Turvo banha a porção norte da região, possui um paralelismo
comum dos seus tributários maiores, correndo da direção sul para norte. Esse rio
nasce nas escarpas areníticas e o padrão dendrítico está relacionado a um
avanço da erosão das cabeceiras.

Depois de certo ponto, o Rio Turvo toma

direção sudeste para noroeste, direção esta que encontra correspondência nos
seus afluentes: Ribeirão da Onça e Ribeirão da Tabarana.
O Ribeirão da Onça é um rio de encosta que tem sua nascente nas
escarpas areníticas e tem um grande poder erosivo (ver mapas: 13 e 14).
A função da drenagem no Planalto de Monte Alto é transportar os
sedimentos provenientes das vertentes, estando a dinâmica fluvial condicionada
pelas características tropicais de regime climático.
Os rios que nascem nas escarpas como o Ribeirão da Onça, Córrego
Água Limpa, o Turvo e o Ribeirão da Taiúva, à medida que delas se afastam, vão
recebendo pequenos tributários, também nascidos nas escarpas e desenvolvem
padrões dendríticos. Ao penetrarem nas fácies arenosas das rochas da Formação
Bauru ou do material de cobertura, desenvolvem as mais variadas formas fluviais.

2.2.6. Vegetação:
A vegetação nativa não está mais representada em sua totalidade na
região do sítio Água Limpa, devido a ações humanas, como as atividades
agrícolas, por exemplo.
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De acordo com Del Grossi (1982) a região está dividida nos
seguintes níveis topográficos: o nível mais elevado corresponde ao planalto
residual e à escarpa imediata; o intermediário é representado pelos baixos
chapadões; e o terceiro nível são as várzeas e terraços fluviais.
Del Grossi (1982) pontua que a vegetação originária era constituída
por formação florestal, porém uma vez destruída é difícil sua regeneração
espontânea. Contudo, essa cobertura não era homogênea, havendo uma
distribuição de espécies que se agrupavam em setores, ora mais, ora menos
exuberantes, como é o caso da concentração de palmeiras ou locais de mato ralo
ou mesmo gramíneas, cuja ocorrência estaria ligada a fatores edáficos 22 . A
paisagem atual é composta pela agricultura ou por uma cabertura de gramíneas.
Foi verificado ainda por Del Grossi (1982), que nas escarpas a
vegetação apresenta-se mais preservada devido a declividade do terreno. Esta
vegetação é composta por floresta latifoliada tropical semi-decídua, com árvores
de médio porte, principalmente por espécies da família das leguminosas. Estão
em torno de uma altitude de aproximadamente 10 a 15 metros. Nas margens dos
córregos, podemos encontrar uma vegetação mais úmida, de pequeno porte,
denominada mata galeria.
Nos baixos chapadões, devido a ação do homem, a vegetação original é
quase inexistente, sendo que o pouco que se encontra é de uma vegetação
secundária, subcaducifolia tropical que se encontra sob clima semi-úmido com
estação de seca bem acentuada, além da presença escassa de altas árvores,
epífitas, dossel entreaberto, cipós e lianas 23 .

Pertencente ou relativo ao solo (Ferreira, 1975).
Este capítulo é fundamental para fazer-se correlação com rochas, fontes petrográficas e
argilosas que estarão expostos nos capítulos 4 e 5.
22
23
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Á g u a

Limpa Capítulo 3: O sítio Arqueológico de Água limpa.
3.1. Estruturas arqueológicas:
O sítio Água Limpa foi dividido em três zonas de escavação, porém
até o momento estão sendo desenvolvidas apenas escavações nas zonas 1 e 2 24 .
A Zona 1 corresponde a 1200 m2 e está inserida numa área que antes era pasto
para gado (durante as duas primeiras campanhas de escavação, realizadas em
1993 e 1994) e desde 1995 foi plantado mangueiras no local. A Zona 2
corresponde a 5865,60 m2 e está inserida em uma área de cultivo de cebola e/ou
lima da pérsia (Alves, 1994/95, 1995 a, 1999 a, 1999 b, 2000 a, 2004; Alves &
Cheuiche-Machado, 1995/96; Alves & Calleffo, 1996 a, 1996 b, 2000; Alves &
Furlaneto-Ferreira, 1999; Fernandes, 2001 a, 2003) (ver mapas: 03, 04; 05 A, 05
B, 05 C; 06 A, 06 B, 06 C, 07 A, 07 B, 07 C).
O método de escavação utilizado foi de “Superfícies Amplas em
decapagens por camadas naturais”

adaptado ao solo tropical brasileiro por

Pallestrini em 1975. Tal metodologia, desenvolvida na França durante a década de
50, se revelou extremamente adequada para a escavação do sítio Água Limpa e
para evidenciar sua totalidade social. 25 Este método foi desenvolvido por LeroiGourhan (1972), do Collège de France que tinha por intuito utilizar técnica de
decapagens por camadas naturais para a evidenciação das estruturas in situ,
associadas

ao

processamento

de

datações

por

Carbono

14

e

por

termoluminescência (Alves, 2003).
O ataque de Superfícies Amplas, tem como objetivo a “abordagem
de sítios arqueológicos dentro de uma visão tridimencional (Pallestrini, 1975).
“O fim primordial visado é a evidenciação completa das estruturas
capazes de reconstituir em seu conjunto uma instalação pré-histórica
pregressa; para

tanto impõe o realce preciso dos vestígios

A terceira zona tem aproximadamente 5000 m2 e ainda não foi escavada, apenas foi feito uma
prospecção sistemática em 1993.
25
Alves, 1994/95, 1997, 1999, 2000, 2003; Alves & Cheuiche-Machado, 1995/96; Alves & Calleffo,
1996 a, 1996 b, 2000; Fernandes, 2001, p.174.
24
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arqueológicos cuja inter-relação reproduz a trama das estruturas em seu
conteúdo global” (Pallestrini, 1975).

O procedimento de campo, no sítio Água Limpa consistiu na
execução de perfis estratigráficos, trincheiras e decapagens nas zonas 1 e 2 de
escavação; perfis, responsáveis pela comprovação de estratos lito-cerâmicos e
subquadriculamento

em

manchas

escuras

evidenciadas

onde

foram

desenvolvidas decapagens (ver fotos).
Segundo Alves (2003 e 2004) foram realizadas trincheiras em leque
nas duas zonas de escavações correspondentes a 628,00 metros de extensão, ou
seja, oito na Zona 1 (em um total de 152,00 metros de extensão) e seis na Zona 2
(em um total de 476,00 metros de extensão), sendo que cada trincheira teve a
profundidade de 1,0 a 1,20 metros e 60 centímetros de largura (ver prancha 29).
Foram executadas decapagens nas pranchas 1 e 2 da zona 1 e nos
dois blocos testemunhos da grande mancha da zona 2e nas sondagens 1 e 2.
Na zona 2 foi executado, nos anos de 1995 e 1996, um perfil
estratigráfico com 42 metros de extensão, sentido leste/oeste com dois metros de
largura na superfície de 1,50 metros na base e com 2 metros de profundidade, o
qual, detectou e evidenciou um único extrato, o lito-cerâmico, com os seguintes
vestígios arqueológicos: cerâmicos, líticos e faunísticos (ossos de animais e
gastrópodes). Neste extenso perfil comprovou-se a ocorrência de uma grande
estrutura habitacional denominada de mancha 1, nele foram evidenciados o bloco
testemunho em 1995; também foram executadas sondagens, a S1 em 1996 e a
S2 em 2000 (ver fotos ).
As pesquisas intensivas de campo executadas no sítio Água Limpa
demonstraram as seguintes estruturas arqueológicas, da acordo com Alves (2003
e 2004):
-1a) Habitação: correspondem as “Manchas de terra preta” (ver mapas: 03 e
04), resultantes da decomposição de antigas cabanas, ovaladas, sustentadas por
troncos de madeira e cobertas por material vegetal.
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Na Zona 1 foram evidenciadas duas manchas, sendo que na Zona 2
foram evidenciadas uma grande mancha, maior que as outras duas encontradas
na Zona 1 e uma outra mancha menor.
A grande mancha na Zona 2 só foi detectada em sua extensão total
através da execução de um perfil estratigráfico nas campanhas de 1995 e 1996,
com aproximadamente 42 metros de extensão.
Foram executadas decapagens nas duas manchas da Zona 1, com
raspagem e uma decapagem na Mancha 1 e duas decapagens na Mancha 2.
Decapagens essas que evidenciaram restos alimentares, assim como vestígios
faunísticos e malacológicos associados a vasilhames fragmentados de cerâmica
utilitária, além de lascas, raspadores, facas, e outros fragmentos cerâmicos
pintados com coloração vermelha (pintura monocromática), e ainda, placas de
cristais de quartzo (bens sociais) (Binford, 1972).
Com a raspagem feita na Mancha 2 da Zona 1 e outra na Fogueira 1
da Zona 2 (detectada pela trincheira 3), foram evidenciados artefatos feitos em
ossos de mamíferos, assim como, pingentes reutilizados como pontas (Alves,
2004).
A Fogueira 1 foi identificada na Mancha 1 da Zona 1, no setor H1, da
primeira decapagem, cuja datação por Termoluminescência foi de 1424±212 anos
A.P. (Mapa 03). Dado este, que aponta o sítio Água Limpa como um dos
assentamentos de agricultores-ceramistas mais antigos da região sudeste do país.
Na Zona 2 foram executadas seis trincheiras em leque em 1994
(mapa 04). Resultou no evidenciamento de restos alimentares, ou seja, faunísticos
e malacológicos juntos a vasilhames cerâmicos e líticos lascados, e as fogueiras
(Alves, 2004).
Foi detectado pela trincheira 3 um sepultamento secundário de um
indivíduo muito jovem. E ainda foram executados na grande mancha da Zona 2 a
Sondagem 1 e Sondagem 2; e detectada a pequena mancha 2 da Zona 2.
Sondagem 1: realizada em 1996 com cerca de 4,00m de extensão sentido
leste/oeste por 3,00m de largura, sentido norte/sul, e executada 5,00m distante da
trincheira 6 direção oeste, o objetivo foi o acompanhamento da extensão e
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profundidade da fogueira detectada pelo perfil, denominada F7. Foram
desenvolvidas 3 decapagens, mostrando carvão vegetal, junto a restos cerâmicos
lisos, lascas, raspadores e a restos faunísticos e malacológicos (ver fotos de
escavação em anexo).
Executou-se três decapagens na sondagem 1, fogueira 7, as quais
evidenciaram contexto de preparo e consumo de alimentos (material faunístico),
associados a fragmentos cerâmicos e peças líticas lascadas e polidas.
Sondagem 2: executada em 2000, com 2,00m de extensão, sentido
leste/oeste por 1,50m de largura, sentido norte/sul; teve como eixo a Fogueira 3
junto à trincheira 2; seu eixo foi a curva de nível e a cerca divisória de duas
propriedades próximas. Teve como objetivo sondar a extensão norte da Fogueira
3 junto a Trincheira 2, onde foram coletados em 1994/95 uma ponta de chifre de
veado mateiro e uma vértebra de peixe, junto a outros testemunhos faunísticos e
malacológicos, além de, fragmentos cerâmicos e líticos lascados (Alves, 2004).
Foram desenvolvidas uma raspagem e a primeira decapagem na
sondagem 2 que resultou na coleta de mais 3 vértebras de peixe, fragmentos de
conchas, um gastrópode inteiro e fragmentos cerâmicos e líticos lascados (Alves,
2004).
-2a) Combustão: correspondentes as fogueiras circulares sem pedras ao
redor, internas e externas às habitações, possuindo carvões vegetais, fragmentos
de potes cerâmicos lisos e utilitários, lascas, raspadores, facas, e outros, além de
batedores, associados a restos faunísticos e malacológicos (ver mapas: 03, 04, 05
B, 06 B e 07 B).
Foram detectadas 15 fogueiras sendo 08 na Zona 1 e 07 na Zona 2.
Sendo que na Zona 1 ocorreu apenas uma fogueira interna (F1), junto à mancha
1, datada por Termoluminescência em 1524±212 anos A.P. (ALVES, 2004).
Na Zona 2 foram verificadas 6 fogueiras internas à grande mancha e
apenas 1 fogueira externa (F5), junto à trincheira 6, datada por TL em 375±40
anos A.P. uma das ocupações mais recentes de Água Limpa. Nas fogueiras da
Zona 2, principalmente na 1 e na 3, foram evidenciados ossos de mamíferos de
grande e médio porte, assim como, jaguatirica e anta. Junto a F5 e F7, da Zona 1,
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(restos

faunísticos

e

malacológicos) e que estão próximos aos vasilhames de cerâmica, sugerindo que
não foram consumidos pelo fato de estarem agrupados em torno dos vasilhames
de cerâmica, podendo estar relacionado a oferenda de alimentos aos mortos,
sendo que os restos alimentares das outras fogueiras estavam distribuídos
irregularmente juntos às fogueiras e em suas imediações (Alves, 2004).
-3a)

Restos

alimentares:

correspondem

aos

vestígios

faunísticos

e

malacológicos em formas de placas dérmicas, ossos inteiros e fragmentados,
conchas. Foram coletados nos solos das manchas escuras, nas fogueiras
(internas e externas) e nas cercanias da manchas nos perfis estratigráficos, nas
trincheiras e na superfície do assentamento (ver mapas: 05 B, 06 B, 07 B).
Nas Zonas 1 e 2, nas fogueiras os animais provavelmente foram
cozidos, assados e/ou moqueados 26 . Foram encontrados alguns ossos com
marcas de queima e conchas associadas a carvão vegetal, tições 27 , vasilhames,
muitas vezes fraturados, cerâmica lisa e as lascas, raspadores, facas 28 ,
furadores 29 , mãos-de-pilão, contexto que sugere a hipótese que os animais foram
consumidos após serem cozidos, assados e/ou moqueados (Alves, 2004).
De acordo com estudos arqueológicos realizados anteriormente por
Alves & Calleffo, 1996 a, 2000; Calleffo, 1999 a-b-c; Calleffo & Bezerra (1996),
constataram-se os seguintes restos de espécies faunísticas no sítio Água Limpa:
a)

Restos malacológicos (coleta): conchas de bivalves dulçaquícolas 30 ,
gastrópode terrestre e exoesqueleto quitinoso de crustáceo.

b)

Restos faunísticos (caça): cuíca, gambá, tatu-galinha, tatu-de-rabo-mole,
tatu-pedra, macaco-prego, ratos do mato, porco espinho, preá, cotia,

26

Moquear quer dizer secar, a carne ou o peixe, no moquém (grelha de varas para assar ou secar
a carne ou o peixe), para conservá-los; desidratação (Ferreira, 1975).
27
Pedaço de lenha queimada.
28
Mesma característica do raspador e ponta de projétil. A diferença entre faca e raspador é que a
primeira possui um lascamento bifacial e forma um ângulo ativo ou de corte fino, até 30o no
máximo; o raspador apresenta lascamentos, retoques, em uma face só; de perfil ele é plano
convexo – como uma plaina – e o ângulo que forma é de 70o a 90o, normalmente (Souza, 1997).
29
É ferramenta de lasca que apresenta uma ponta muito bem delimitada, quase sempr obtida no
ponto de encontro de dois bordos, dos quais um, apresnta retoques, internos e o outro, retoques
externos. A secção da ponta é triangular ou quadrangular. A diferença entre a ponta e o furador,
tendem a se tornar ligeiramente côncavos (Souza, 1997).
30
Proveniente de água doce.
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lebre/tapiti, cachorro-do-mato, mão pelada, quati/caoti, irara, gato-domato, jaguatirica, queixada, porco do mato, cateto, veado, anta.
c)

Pesca: encontrado peneira de malha fina com vértebras de peixes (uma
em 1995 e quatro em 2000).
Foram coletados também alguns fragmentos de conchas com

orifícios e até com pintura em vermelho.
Identificação taxonômica:
Classe
Grastropoda

Ordem
Pulmonata

Família
megalobulimidae

Bivalvia

Schizodonta

Hyriidae

Crustácea
Pisces (osteichthyes)
Reptilia

decapoda

Mammalia

Chelonia
Crocodylia
Squamata

Teiidae
Boidae

Marsupicarnivora

Didelphidae

Edentata

Dasypodidae

Primates

Cebidae

Rodentia

Cricetide
Erethizontidae

Lagomorpha

Caviidae
Dasyproctidae
Echimiidae
Leporidae

Carnívora

Canidae
Procyonidae
Mustelidae
Felidae

Artiodactyla

Tayassuidae

Perissodactyla

Cervidae
Tapiridae

Espécie
Megalobulimus complexo
oblongus
(caramujo-domato)
Diplodon
sp.
(bivalve
dulçaquícola)

Tupinambis sp. (teiú)
Boa constrictor (jibóia)
Eunectes murinus (sucuri)
Philander oposum (cuíca)
Dedelphis
albiventris
(gambá)
Dasypus novem cinctus
(tatu-galinha)
Cabassous tatouay (tatude-rabo mole)
Euphractus
sexcinctus
(tatu-peba)
Cebus apella (macacoprego)
(ratos do mato)
Coendou
sp.
(porcoespinho)
Gálea sp. (preá)
Dasyprocta azarae (cotia)
Sylvilagus
brasiliensis
(lebre, tapiti)
Dusicyonthous (cachorrodo-mato)
Procyon concrivorus (mão
pelada)
Nasua nasua (quati)
Eira bárbara (irara)
Felis tigrina (gato-do-mato)
Felis pardalis (jaguatirica)
Tayassu pecari (queixada)
Tayassu sp. (porco-domato)
Mazama sp. (veado)
Tapirus terrestris (anta)

Calleffo & Bizerra, 1996; Calleffo, 1999 a
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-4a) Sepultamentos 31 : são representados pelos enterramentos primários e
secundários evidenciados e exumados no sítio Água Limpa (ver mapa 03 e 04).
Em 1993, na primeira campanha de escavação, foi encontrado na
Zona 1 pela Trincheira 7, uma área de sepultamentos primários de indivíduos
adultos e jovens enterrados diretamente na terra em diferentes profundidades, ou
seja, de 0,45m a 1,50m, alguns com acompanhamentos funerários, assim como,
tigelas de cerâmica lisa, placas de cerâmica lisa, lâmina de machado polida, seixo,
placa de cristal de quartzo e adorno de dente de mamífero. Nesta primeira
campanha foram exumados 8 esqueletos (Alves, 2004; Alves & Cheuiche
Machado, 1995/96)
Na segunda campanha, em 1994, foram exumados mais 2 (zona
1/T8) esqueletos (sepultamentos primários, Z1T8), um adulto e outro muito jovem
(sepultamento secundário), junto a trincheira 3 da zona 2 (Alves, 2004). O
indivíduo jovem estava acompanhado por placa de cerâmica lisa sobre o crânio e
fragmento de cerâmica lisa sob o joelho esquerdo (Alves, 2004)(Alves & Cheuiche
Machado, 1995/1996).
De acordo com Alves & Cheuiche-Machado, 1995/96, foram
identificados os seguintes padrões de sepultamentos em Água Limpa:
* Quanto ao sexo:
-quatro indivíduos do sexo feminino: S 1, 3, 4 32 e 7;
- cinco indivíduos do sexo masculino: S2, 5, 6, 8 e 9;
*Quanto à idade estimada:
- três indivíduos com mais de 35 anos (adultos maduros) → S 1,
2e5

(1 feminino e 2 masculinos);
-dois indivíduos entre 25/30 anos → S3 e S7 (2 femininos);
-um indivíduo adulto jovem – 20/21 anos → S8 (masculino);

As datações dos sepultamentos se encontram em uma tabela no final desse capítulo.
As únicas informações que temos sobre S4 são: feminino, adulto, decúbito dorsal, acompanhado
de tigela de cerâmica lisa e escura entre os fêmures e uma lâmina de machado polida, ao lado do
fêmur direito e uma placa de cristal de quartzo ao lado do fêmur esquerdo (Alves & CheuicheMachado, 1995/96).

31

32
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-dois indivíduos sem estimativa de faixa etária, classificados
como adultos → S6 e 9 (masculino);
*Quanto à deposição temos os seguintes dados:
-predomínio do decúbito dorsal = 75% (S 1, 2, 4, 5, 7 e 8);
-seguido do – semi-fletido lateral direito = 12,5% (S6);
-fletido = 12,5% (S9);
-indeterminado (S3).
*Quanto à orientação magnética dos corpos:
-não foi constatada intencionalidade à orientação direcionada
aos pontos cardeais; entretanto verificou-se:
▪uma maior distribuição em direção norte/sul – S1-4 (feminino)
e S5 (masculino);
▪+ leste/oeste – S6 e 8 (masculinos) e S7 (feminino);
▪um sul/norte – S2 (masculino);
▪um indeterminado – S3 (feminino).
*Quanto à direção das faces verificou-se que elas estavam direcionadas para cima
ou para o sul combinadas com a posição dos corpos. (Alves & CheuicheMachado, 1995/96)
Também foram encontrados dois sepultamentos secundários dentro
de urnas de cerâmicas lisas, um na Zona 1(detectado pela Trincheira 2, e
depositado a 1,00m de profundidade), com tampa e outro na Zona 2 (detectado
pela Trincheira 3, depositado a 0,35cm de profundidade), sem tampa (ALVES,
2004).
-5a) Ritos Funerários: junto aos esqueletos de Água Limpa foi observado
rito funerário. Cinco sepultamentos de dez apresentam acompanhamentos
funerários (Alves, 2004).
-Os sepultamentos 4 e 7, que são adultos femininos, (S4 em
decúbito dorsal, com tigela de cerâmica lisa entre os fêmures, lâmina de machado
polida ao lado do fêmur esquerdo, uma placa de cristal ao lado do fêmur
esquerdo) (S7, 25-30 anos, decúbito dorsal, tigela lisa sob os pés) (ALVES, 2004).
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- Sepultamentos masculinos 6 e 8 (S6, adulto, semi-fletido
lateral direito, fragmentos de cerâmica lisa e escura sobre o crânio) (S8, 20-21
anos, decúbito dorsal, fragmentos de cerâmica sobre o crânio; pequena tigela
próxima ao esterno, um seixo pequeno sob a mandíbula e um adorno – dente de
mamífero) (ALVES, 2004). O sepultamento 10 (sem identificação de sexo) está
exposto no Museu Municipal de Arqueologia de Monte Alto: o crânio foi coberto
por uma placa de cerâmica lisa e fragmentos de cerâmica sob o joelho esquerdo,
semi-fletido, lateral esquerdo, deposição sentido sul/norte, com direção da face
para cima (Alves, 2004).
- sepultamentos 1, 2, 3, 5 e 9, sem acompanhamentos
funerários (sepultamentos 1, 2 e 5 com + de 35 anos; sepultamento 3 entre 20-30
anos; sepultamento 9 – adulto) (ambos os sexos, ou seja 3 masculinos – S 2, 5 e 9 e
2 femininos S 1 e 3).
Foram constatados os seguintes ritos funerários por Cheuiche-Machado,
baseado no trabalho de Binford (1972), relacionados a sexo e idade:
*mulheres: adulta e jovem adulta:
- emprego de vasilhame de cerâmica, tigela lisa, escura de
tamanho médio como “bens” funerários, associados aos membros inferiores;
S4 – depositada entre os dois fêmures; S7 – depositada sob os pés.
*homens: adulto e jovem:
- emprego de placa de cerâmica sobre o crânio para os
sepultamentos 6 e 8, além de uma pequena tigela próxima ao esterno
(Sepultamento 8).
- o sepultamento 4 teve outros bens além da tigela cerâmica,
grande placa de cristal de quartzo e uma lâmina de machado polida. E o
sepultamento 8 teve outros bens: o pequeno seixo sob a mandíbula e um
dente de mamífero – mas, o elemento chave foi o documento cerâmico para
diferenciar o gênero e a idade no rito funerário (Alves & Cheuiche-Machado,
1995/96; Alves, 2003).
*ausência de bens funerários para os esqueletos com mais de 35 anos (S1, 2 e 5)
entre 25-30 anos (S3) e adulto (S9).
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Características dos sepultamentos do sítio Água Limpa.
Localização/

Sepultamento

Tipo

Sexo

01

Primário

F

profundidade
T7 – 90 cm

Idade

Posição

do

Pontos

Direção

Acompanhamento

Datação/

estimada

esqueleto

cardeais

da face

funerário

TL

+35

decúbitodorsal

Norte/Sul

-

Sem Ac./Funerário

-

T7 – 93 cm

02

Primário

M

+ 35

Decúbitodorsal

Sul/Norte

Cima

Sem Ac./Funerário

-

T7 – 93 cm

03

Primário

F

25 – 30

-

-

-

Sem Ac./Funerário

-

T7 – 1,50 cm

04

Primário

F

Adulto

Decúbitodorsal

Norte/Sul

-

Tigela de cerâmica

1243±160

lisa entre fêmures;

A.P.

ac.

lâmina

de

machado polida, ao
lado do fêmur D,
uma

placa

de

cristal de quartzo
ao lado do fêmur E.
T7 – 90 cm

05

Primário

M

+35

Decúbitodorsal

Norte/Sul

Cima

Sem Ac./Funerário

-

T7 – 90 cm

06

Primário

M

Adulto

Semi-fletido

Leste/oeste

Sul

Fragmentos

725±121

Oeste

cerâmica

lateral dir. eixo
direito.

escura

de
lisa

e

sobre

o

A.P.

crânio
T7 – 95 cm

07

Primário

F

25 – 30

Decúbitodorsal

Leste/oeste

Sul

Tigela de cerâmica

950±175

lisa sob os pés

A.P.

T7 – 45 cm

08

Primário

M

20 – 21

Decúbitodorsal

Leste/oeste

Cima

Frag. De cerâmica

1342±201

sobre

A.P.

o

crânio,

pequena

tigela

próxima

ao

esterno, um seixo
pequeno

sob

mandíbula
adorno

–

e

a
um

dente

incisivo de cateto
(mamífero)
T8 – 60 cm

09

Primário

M

Adulto

Fletido

Oeste/leste

-

Sem Ac./Funerário

-

T8 – 60 cm

10

Primário

-

-

Semi-fletido

Norte/sul

Cima

Idem

1044±211

Lateral

sepultamentos 06 e

A.P.

esquerdo

07

Norte/sul

Zona 1

Urna 1

Secundário

-

Adulto

-

-

-

-

T2 – 13,50 m
Zona 2

1147±182
A.P.

Urna 1

Secundário

-

08 - 10

-

-

-

-

T3 – 35 cm

660±80
A.P.

Alves & Cheuiche Machado, 1995/96; Alves, 2004
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3.2. cronologia das fogueiras das Zonas 1 e 2
Amostra

Idade A.P.

Técnica de laboratório

Foqueira 1

1424±212

TL

460±50

TL

665±90

TL

660±60

TL

720±70

TL

890±90

TL

375±40

TL

Z1P1
Fogueira 5
Z1T7
Fogueira 1
Z2T3
Fogueira 2
Z2T5
Fogueira 3
Z2T2
Fogueira 4
Z2T1M1-3
Fogueira 5
Z2T6
Fonte: Alves, 2004

3.3. cronologia da Zona 1
Zona 1

Datação

Laboratório

Técnica

F1- Perfil 1 Mancha 1

1524±212 anos A.P.

FATEC

TL

F2- Trincheira 1

1045±104 anos A.P.

FATEC

TL

Vasilhame cerâmico junto à Trincheira

870±70 anos A.P.

FATEC

TL

F5- Trincheira 7

460±50 anos A.P.

FATEC

TL

Sepultamento 4 (feminino)

1243±160 anos A.P.

FATEC

TL

Sepultamento 6 (masculino)

725±121 anos A.P.

Sepultamento 7 (feminino)

950±175 anos A.P.

FATEC

TL

Sepultamento 8 (masculino)

1342±201 anos A.P.

FATEC

TL

Sepultamento 10 (não identificado)

1044±211 anos A.P.

FATEC

TL

Urna

1147±182 anos A.P.

FATEC

TL

2 com ossos de mamíferos

1-Trincheira

secundário)
Fonte: Alves, 2004

2

(sepultamento

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa

42

3.4. cronologia da Zona 2
Zona 2

Datação

Laboratório

Técnica

Mancha 2-Trincheira 3

335±35 anos A.P.

FATEC

TL

F1-Trincheira 3

665±50 anos A.P.

FATEC

TL

F2-Trincheira 5

600±60 anos A.P.

FATEC

TL

F3-Trincheira 2

720±70 anos A.P.

FATEC

TL

F4-Trincheira 1

890±90 anos A.P.

FATEC

TL

F5-Trincheira 6

375±40 anos A.P.

FATEC

TL

Trincheira 4

620±65 anos A.P.

FATEC

TL

Trincheira 6

410±40 anos A.P.

FATEC

TL

Urna 1-Trincheira 3 (sepultamento

660±80 anos A.P.

FATEC

TL

550±55 anos A.P.

FATEC

TL

580±110 anos A.P.

FATEC

TL

secundário)
Sondagem 1-Raspagem
Sondagem 2

33

Fonte: Alves, 2004

33

Datação de Bélo, 2007.
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Á g u a

Limpa Capítulo 4: A indústria lítica.
Os critérios analíticos da indústria lítica do sítio Água Limpa
basearam-se em autores como: Brèzillon (1968), Lamming-Emperaire (1967),
Leroi-Gourhan (1943, 1945), Morais (1980), Pallestrini & Chiara (1978), VilhenaVialou (1980) e Tixier (1980). Assim sendo, os elementos de classificação da
indústria lítica são:
Peças Preparatórias

Bloco, lasca de descorticamento, núcleo, percutor.

Peças

Lasca sem retoque, lamela, lâminas, resíduos, fragmentos.

de

natureza

acidental
Peças utilizadas

Lascas utilizadas

Artefatos

Biface, buril, chopping tool, cunha, faca, furador, instrumento duplo,
lâmina de machado lascada, lasca com trabalho secundário, lasca
retocada, picão, plano convexo, ponta, raspador, uniface.

Morais (1983)

As matérias-primas mais utilizadas no sítio Água Limpa são
calcedônia representada por 38 peças, quartzo representado por 37 peças e sílex
representado por 33 peças, coletadas nos anos de 1995, 1996 e 2000.
As técnicas de lascamento utilizadas são lascamento direto, unipolar,
bipolar e a presença de percutor duro. O polimento foi a técnica utilizada para
implemento do lítico polido, possivelmente desenvolvido por picoteamento seguido
por abrasão 34 suave. E percebeu-se que a quantidade de líticos presentes na
camada lito-cerâmica é bem menor do que a quantidade de cerâmica e fauna e
está estendido por toda a camada lito-cerâmica. (Mapas 05A, 06 A, 07 A).
Essa é uma indústria lítica que se compõem de 148 elementos,
sendo 111 líticos lascados, 37 líticos polidos além de 4 instrumentos de função
dupla. Dentre os polidos temos 24 percutores, 7 mãos-de pilão, 4 polidores e 2
34

Técnica de fabrico de artefatos líticos polidos, por atrito contra outras rochas duras, areia, ou
outros materiais abrasivos.
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bigornas. Durante a campanha de escavação de 1995 foram coletadas 39 peças
líticas, na campanha de 1996 coletaram-se 84 peças líticas e na campanha de
2000 coletaram-se 29 peças líticas (ver mapas 05 A, 06 A, 07 A; ver pranchas 01,
02 e 03).
Lítico lascado
111

Lítico polido
37

Total
148

Peças polidas
Percutores
Mãos-de-pilão
Polidores
Bigornas

quantidade
24
7
4
2

Peças lascados
Estilha
Lasca
Resíduo
Lamela
Núcleo
Raspador
Plano convexo

quantidade
28
26
25
14
13
4
1

A indústria lítica do sítio Água Limpa possui ao todo 4 raspadores, 2
bigornas, 1 plano convexo e 4 instrumentos de função dupla 35 , ou seja, um

35

Para os instrumentos que através de suas marcas de uso demonstram terem tido mais de uma
função é levantado a questão da nomenclatura. Em muitos textos observam-se diferentes nomes
identificando o mesmo tipo de objeto. Os nomes variam desde instrumentos duplos (Morais, 1983),
instrumentos multifuncionais (Bueno, 2005) ou instrumentos que sofreram reuso (Schiffer, 1972).
Porém, a nomenclatura neste caso e em outros casos da arqueologia resultam em delongas
discussões, as quais geralmente não chegam em nenhum resultado satisfatório.
Até o momento a nomenclatura utilizada para esses elementos foi instrumento
duplo, porém como vamos utilizar Schiffer (1972) para exemplificar o roteiro desse procedimento,
vamos então empregar o termo reuso, assim como este autor o utiliza. Portanto, como Schiffer
menciona, seu modelo não é estático, ou seja, há várias maneiras de se exemplificar a maneira de
como pode ser a vida útil de um instrumento que sofreu reutilização.
Primeiramente, Schiffer (1972) divide a vida útil dos instrumentos em Contexto
Sistêmico e Contexto Arqueológico. O contexto sistêmico representa a condição do instrumento
participar de um sistema comportamental, o qual, pode estar envolvido numa gama de significados,
que de acordo com Lemmonier (1992), como já foi citado, envolve 5 elementos, ou seja, matéria,
energia, objetos, gestos e conhecimentos específicos. E o contexto arqueológico descreve os
instrumentos que passaram por um sistema cultural e que agora fazem parte da investigação dos
arqueólogos.
Dessa forma o contexto sistêmico é dividido em 5 processos: procura, manufatura,
uso, manutenção e descarte. E para compreender melhor o reuso, Schiffer (1972) estabelece duas
condições de reuso, uma chamada Recycling (fazer o instrumento útil para outro uso, reciclar) e
outra chamada Lateral cycling (ciclo lateral).
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De acordo com Shiffer o Recycling seria a rota completa do uso do instrumento
que depois é remanufaturado para a mesma função ou sofre modificações para adquirir funções
diferentes.
O Lateral Cycling descreve o término da vida útil de um instrumento depois de um
grande número de atividades desenvolvendo a mesma função, para o início de um outro uso, esse
processo ocorre geralmente apenas com a intervenção de manutenção, estoque e transporte. Este
caso é especialmente quando se trata de roupas, alguns instrumentos, mobílias, e outros
elementos.
:Contexto
: Contexto
:Sistêmico
: Arqueológico
:
←
←
← Recycling
←
:
:
↑
:
:
↓
Lateral
↑
:
:
← cycling ←
:
:
↓
↓
↑
:
→ procura → manufatura → uso → descarte → refugo
:
:
:
:
:
:
O modelo de circulação para observar o ciclo de vida dos elementos duráveis (Shiffer, 1972).
:Contexto
:Contexto
:Sistêmico
:Arqueológico
:
:
:
:
:
↓ ←
← Recycling ← ←
:
:
↑
:
:
↓
Lateral
:
:
← Cycling ←
:
:
↓
↓
↑
:
→ procura → preparação → consumo → descarte → refugo
:
:
:
:
:
:
O modelo de circulação para observar o ciclo de vida dos elementos de consumo. (Shiffer, 1972).

Esses modelos são apenas simplificações de uma realidade muito mais complexa.
Eles não são para seguir estritamente as seqüências de atividades nas quais os elementos de um
sistema cultural participam dentro de um contexto sistêmico (Shiffer, 1972). Neste caso, os
modelos são para termos uma noção didática do processo.
←

Recycling

←

↓

↑
← Lateral cyclin ← ← ←
↓
↓
↑
↑
→ procura → manufatura → uso → • → descarte → refugo → • ┤
↑
↓
Manutensão

O esquema de circulação para a passagem do artefato pelo sistema cultural. Os
pequenos quadradinhos indicam os pontos onde a estocagem (tempo de deslocamento) ou
transporte (espaço de deslocamento) podem acontecer (DeBoer & Lathrap, 1979).

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa

46

instrumento tem marcas de uso como polidor, percutor e núcleo, outro que foi
usado como percutor e polidor, outro utilizado como percutor e núcleo e o último
que foi usado como percutor e bigorna.
Peças líticas
1995
Raspador
0
Plano Convexo
1
Instrumentos de função dupla:
Polidor, percutor 1
e núcleo
Percutor
e 1
polidor
Percutor
e 0
núcleo
Percutor
e 0
bigorna

1996
3
0

2000
1
0

Total
4
1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

Como produto de talhe encontram-se 28 estilhas, 26 lascas, 25
resíduos, 14 lamelas, ou seja, um total de 93 peças. E um total de 13 núcleos
como pode-se ver na tabela abaixo.
Produtos
talhe
Estilha
Lasca
Resíduo
Lamela
Total
Matriz
núcleo
Total

de

1995

1996

2000

total

6
6
6
3
16

11
16
11
11
49

11
4
8
0
23

28
26
25
14
93

1995
1
1

1996
11
11

2000
1
1

Total
13
13

4.1. Ficha tecnotipológica para análise lítica:

Sendo assim, o modelo de Shiffer (1972) pode ser modificado e sofrer
alterações devidas para o entendimento desse processo, assim como DeBoer e
Lathrap (1979) o utilizaram.
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A ficha tecnotipológica para a análise lítica foi desenvolvida por
Morais (1987). Essa ficha foi escolhida, pois oferece dados gerais e específicos
das peças analisadas (ver fichas tecnotipológicas 01, 02 e 03).
A análise dos vestígios líticos passou por uma primeira triagem, a
qual separa os elementos chamados de massas primordiais, assim como seixos,
plaquetas, nódulos, cristais e blocos, os quais representam as matérias-primas em
seu estado natural.
Depois, ainda dentro da primeira triagem foram separados os
elementos considerados matrizes, assim como núcleos, que são fontes do produto
de debitagens.
Em seguida, separamos os produtos de talhes, debitagens e
retoques, assim como, lascas, lâminas, lamelas e pequenas lascas de retoque que
resultam do talhe de seixos e blocos, da debitagem dos núcleos e das retiradas de
retoques.
Ainda na primeira triagem, também foram separados os resíduos,
que também fazem parte da indústria lítica, porém não se enquadram em
nenhuma das definições anteriores. Pode ser um fragmento de matéria-prima ou
uma lasca estourada pela ação do fogo; fragmentos acidentais que não permitem
quaisquer observações inerentes à fratura conchoidal e lascas parasitas podem
ser consideradas resíduos.
Logo após a primeira triagem, fez-se uma segunda triagem, na qual
fez-se a separação de peças brutas, que são peças que não apresentam traços de
utilização ou evidência de talhe, neste caso, entraram os núcleos, lascas corticais,
de talhe ou debitagem, que não apresentaram um trabalho secundário; peças
utilizadas, ou seja, que apresentaram traços de utilização, assim como micro
desgastes, polimentos e estriamentos nos bordos, serrilhados, “mordidas” e
outros; e as peças talhadas e/ou retocadas, as quais compreendem os artefatos
que são passíveis de classificação tipológica.
O artefato é todo fragmento de matéria-prima rochosa (fragmento de
lascamento, lasca, fragmento de lascas, lasca fragmentada, núcleo) que indique
modificações secundárias relacionadas à produção de um ou mais gumes,
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independentemente de suas características. Essas modificações secundárias
incluem os processos de retoque, polimento e picoteamento ou, no caso de
artefatos brutos, alterações provocadas pelo uso (Bueno, 2005).

4.2. Levantamento das matérias-primas da indústria lítica:
A matéria-prima constitui um elemento bastante importante para ser
avalizado, pois as técnicas de lascamento dependem também da qualidade do
material.
As matérias-primas mais utilizadas para a confecção das peças
líticas do sítio Água Limpa são: calcedônia, quartzo e sílex.
A calcedônia é a matéria-prima mais utilizada. A calcedônia é uma
das variedades criptocristalinas do mineral quartzo, tendo um brilho graxo. Pode
ser semi-transparente ou translúcida e é geralmente branca a cinzenta, cinzentoazulada ou em alguma tonalidade de marrom, às vezes quase preta (Franco,
1962).
O quartzo aparece em segundo lugar como material mais utilizado.
É o mais abundante mineral da Terra (aproximadamente 12% vol.). Possui
estrutura cristalina trigonal composta por tetraedros de sílica (dióxido de silício,
SiO2), pertencendo ao grupo dos tectossilicatos. O seu hábito cristalino é um
primas de seis lados que termina em pirâmides de seis lados, embora
frequentemente distorcidas e ainda colunar, em agrupamentos paralelos, em
formas maciças (compacta, fibrosa, granular, criptocristalina), maclas com
diversos pseudomorfos. É classificado como tendo dureza 7 na Escala de Mohs.
Apresenta as mais diversas cores conforme as variedades. Peso específico 2.65.
Sem clivagem, apresentando fractura conchoidal (Hurlbut, 1960).
Em terceiro lugar o sílex é a matéria-prima mais utilizada, sua
formação

se

deve

a

sedimentação

silicatada,

constituída

de

quartzo

criptocristalino, argilas, carbonatos, siltis, pirita e matéria orgânica, os quais podem
ser encontrados na estrutura geomorfológica da região (Arid, 1970).

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa

49

4.2.1. Matérias-primas utilizadas:
Matéria-prima
Calcedônia
Quartzo
Sílex
Quartzito
Arenito
silicificado
Granito
Basalto
Arenito
Total

1995
8
11
5
6
3

1996
20
21
19
6
8

2000
10
5
9
1
0

Total
38
37
33
13
11

1
1
4
39

6
3
1
84

2
2
0
29

9
6
5
152

4.2.2. Matérias-primas utilizadas de acordo com o tipo lítico:
O sílex foi o material mais utilizado na produção de raspodores e
lamelas.
Raspador
Sílex
Arenito
silicificado
Calcedônia
Total

1995
0
0

1996
2
1

2000
0
0

Total
2
1

0
0

0
3

1
1

1
4

Os raspadores são utensílios de lasca ou de bloco da série das
ferramentas plano-convexas. O bordo ativo é convexo ou, mais raramente,
retilíneo e forma um ângulo muito aberto com a face externa. Esse bordo situado
em uma extremidade longitudinal da ferramenta.

Lamelas
Sílex
Calcedônia
Quartzo
Arenito
silicificado
Total

1995
1
1
0
1

1996
3
3
3
2

2000
0
0
0
0

Total
4
4
3
3

3

11

0

14

As lamelas são lâminas de menos de 4 cm de comprimento e as
muito estreitas são de menos de 6 cm de comprimento.
Para a produção de percutores normalmente utiliza-se as rochas
mais duras da região de que se encontra um sítio. No caso dos percutores do sítio
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Água Limpa foram utilizados o quartzo e o quartzito em maior escala para esse
tipo de peça.
Percutores
Quartzo
Quartzito
Granito
Basalto
Total

1995
7
2
0
1
10

1996
5
6
1
0
12

2000
1
0
1
0
2

Total
13
8
2
1
24

Os percutores seguram-se com a mão, sem a necessidade de
preparo técnico. A parte ativa, aresta ou uma superfície é reconhecível pelas
marcas de golpes e esmagamentos. Possuem comumente formas regulares,
oblongas, ovóides, etc.
Plano convexo
Sílex
Total

1995
1
1

1996
0
0

2000
0
0

Total
1
1

Os planos convexos são utensílios de bloco que apresentam uma
face inferior plana e uma face superior convexa. O ângulo do gume é tipicamente
muito aberto, e possui características de ferramentas espessas.

Bigorna
Arenito
Basalto
Total

1995
1
0
1

1996
0
0
0

2000
0
1
1

Total
1
1
2

As bigornas são peças cuja parte útil é constituída por uma face mais
ou menos plana, onde é apoiado o material destinado a ser batido, quebrado, por
meio de um percutor. Trata-se de um bloco de forma natural, não trabalhado,
sendo que o uso é detectado pelas marcas de golpes impressas na sua face
plana. Uma bigorna dormente é constituída pela superfície de uma rocha utilizada
“in situ”.

Instrumento
duplo
Quartzito
Arenito
silicificado
Quartzo
Total

1995

1996

2000

Total

0
1

2
0

0
0

2
1

1
2

0
2

0
0

1
4
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Polidor
Quartzo
Quartzito
Calcedônia
Granito
Total

1995
1
1
0
0
2

1996
0
0
1
0
1

2000
1
0
0
1
2

51

Total
2
1
1
1
5

Os polidores são seixos não trabalhados, nos quais uma ou várias
superfícies são polidas pelo uso.

Mão-de-pilão
Granito
Basalto
Total

1995
1
0
1

1996
3
3
6

2000
0
0
0

Total
4
3
7

As mãos-de-pilão são objetos de pedra, madeira ou outro material,
cilíndrico e alongado, manejado verticalmente para esmagar ou pulverizar, grãos,
frutos, peixes, carnes. É fabricada por picoteamento ou polimento. As partes ativas
são as duas ou uma só extremidades. O trabalho se efetua por pressões múltiplas,
sendo as percussões mais importantes.

Resíduo
Sílex
Calcedônia
Quartzo
Arenito
Total

1995
3
1
1
1
6

1996
4
5
2
0
11

2000
8
0
0
0
8

Total
15
6
3
1
25

Núcleo
Calcedônia
Quartzo
Sílex
Total

1995
3
3
0
6

1996
5
2
4
11

2000
0
0
0
0

Total
8
5
4
17

Os núcleos são blocos de matérias-primas, preparado para que dele
se possa tirar, uma ou uma série de lascas.
Lascas
Quartzo
Calcedônia
Sílex
Arenito

1995
0
2
0
1

1996
4
3
4
2

2000
4
0
0
0

Total
8
5
4
3
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silicificado
Arenito
Granito
Quartzito
Total

2
0
1
6

1
2
0
16

0
0
0
4
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3
2
1
26

As lascas são fragmentos de rocha, debitado por uma percussão,
aplicada em um ponto determinado do núcleo. A lasca apresenta, tipicamente, um
plano de percussão (a superfície sobre a qual foi aplicada a percussão), uma face
externa (a que se encontrava no exterior do núcleo antes da debitagem), uma face
interna (a que se encontrava no interior do núcleo antes da debitagem). Na
terminologia aplicada às vezes pela fase de fabricação a qual elas correspondem
(lasca inicial, lasca de descortiçamento, etc.), às vezes pela sua forma (lasca
obliqua, ponta desviada, etc.). A maior parte desses caracteres pode-se combinar
entre si.

Lascas brutas
Quartzo
Sílex
Arenito
Calcedônia
Arenito
silicificado
Quartzito
Total

1995
0
0
2
1
0

1996
3
3
1
2
2

2000
1
0
0
0
0

Total
4
3
3
3
2

1
4

0
11

0
1

1
16

As lascas brutas são aquelas que não sofreram trabalho secundário.
Lasca utilizada
calcedônia

1995
0

1996
1

2000
0

Total
1

As lascas utilizadas são aquelas que possuem vestígios de uso.
Lascas bipolares
Calcedônia
Quartzo
Total

1995
1
0
1

1996
0
0
0

2000
0
1
1

Total
1
1
2

Lascas retocadas
Arenito silicificado

1995
1

1996
2

2000
1

Total
4

Lascas retocadas são lascas nas quais foram praticados retoques.

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa
Lascas
de
descorticamento
Granito
Quartizo
total

53

1995

1996

2000

Total

0
0
0

2
0
2

0
1
1

2
1
3

Após a lasca inicial, outras lascas são retiradas (lascas de
descorticamento); a face externa dessas lascas é constituída, em parte, pelas
marcas das retiradas dos lascamentos precedentes e, em parte, pelo córtex.
Podem ser utilizadas tais quais ou retocadas e utilizadas; geralmente são
abandonadas no próprio lugar onde se debitou a pedra.

Lascas corticais
quartzo
Sílex
Total

1995
0
0
0

1996
1
1
2

2000
1
0
1

Total
2
1
3

A face externa da lasca cortical é revestida de córtex, pode ser
utilizada tal qual ou então ser retocada antes de servir.

Estilhas
Calcedônia
Arenito
silicificado
Sílex
Quartzo
Total

1995
0
0

1996
6
3

2000
9
0

Total
15
3

0
0
0

2
0
11

1
1
11

3
1
22

A estilha é um produto que ocorre involuntariamente ao lascamento,
pode-se considerar um tipo de resíduo.

4.3. Dimensões e talões:
Para a medida da dimensão do lítico basta relacionar o comprimento
com a largura para

fins de obtenção de índice comprimento/largura (c/l). Os

resultados permitem a inserção dos objetos nas categorias muito largo (índice com
1 menor que 1), quase longo (índice com c/1 igual ou maior que 1 e menor que
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1,5), longo (índice c/1 igual ao maior que 2). Sendo assim, temos abaixo o índice
de relação dos líticos do sítio Água Limpa:
1995
1996
2000
Lasca
Resíduo
Percutor
Estilha
Núcleo
Lamela
Mão-de-pilão
Polidor
Raspador
Bigorna
Plano convexo
Núcleo, percutor
e polidor
Percutor
e
polidor
Percutor
e
bigorna
Percutor
e
núcleo

Muito largo
30,76%
20,23%
0%

Quase longo
48,71%
64,28%
48,27%

Longo
15,38%
11,90%
27,58%

Laminar
5,12%
3,57%
24,13%

Muito largo
3
5
7
4
3
2
4
0
0
0
0
0

Quase longo
18
13
12
11
12
7
3
4
4
1
0
1

Longo
5
4
3
3
2
3
0
1
0
1
1
0

laminar
0
3
2
4
0
2
0
0
0
0
0
0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

O talão constitui importante elemento tecnológico, essencial para a
compreensão tecnológica da indústria lítica, para o entendimento da cadeia
operatória de fabricação dos utensílios líticos. É o local que a peça recebeu o
golpe de percussão, trazendo as marcas de execução desse processo.

Talão

Presente

1995
1996
2000

25,00%
29,68%
20,83%

De

acordo

Com cornija
abatida
0%
1,56%
0%

com

Esmagado
0%
0%
0%

Morais

(1983)

Parcialmente
ausente
0%
1,56%
0%

os

objetivos

ausente
75,00%
67,18%
79,16%

das

retiradas

preparatórias podem: suprimir o trecho cortical; suprimir uma cornija acentuada,
resultante de uma ou mais contra-bulbos de lascamento anteriores; amenizar
arestas salientes do núcleo, no sentido de obter um ângulo de chasse mais aberto;
moldar, com duas ou mais pequenas retiradas, uma superfície facetada que
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receberá o choque. Para Morais “as medidas dos ângulos de chasse e o de
lascamento estão diretamente vinculadas à relação comprimento/largura de
lascas, lâminas e estilhas de lascamento”.

4.4. Retoques:
O estudo dos Retoques está associado aos traços de utilização que
alcançam níveis máximos na definição do artefato lítico.
O sítio Água Limpa possui três tipos de peças que apresentam
retoques: 4 lascas, 5 lamelas e 2 estilhas. Assim sendo, classificamos os retoques
de acordo com as seguintes características:
a) posição: caracteriza o retoque com relação às duas faces da lasca, pode
ser direto, utiliza a face interna do plano de percussão; inverso, afeta a face
interna; bifacial, afeta ambas as faces; alterno, afeta o bordo direito; o cruzado,
abate o bordo, combina duas características, posição e inclinação. Neste sentido,
10 dos retoques estão na posição direta e 1 na alterna.
b) localização: proximal, região do talão da lasca; distal, oposta; mesial,
intermediária. Temos 2 retoques que iniciam na parte distal e terminam na parte
mesial, 5 se localizam inteiramente na parte distal, 2 na mesial e 2 na proximal.
c) repartição: total, retoque em todos os bordos da peça; pode ser contínuo
e descontínuo, no mesmo bordo. Dessa forma, 4 com repartição total, 5 contínuo,
2 parciais,
d) extensão: os curtos e marginais, afetam pequena extensão do bordo; os
envolventes ultrapassam a porção mediana da peça; os longos e invasores são
intermediários. Sendo assim temos, 8 curtos e 3 longos.
e) inclinação: abrupto, 90o ; semi-abrupto, entre 70o e 20o e rasante, ao
redor de 10o. Temos 9 abruptos e 2 semiabruptos.
f) morfologia: escama, largo e curto; escalariforme, várias escamas
superpostas; paralelo e subparalelo, retiradas alongadas e justapostas, com
nervuras mais ou menos paralelas. Temos 6 em escamas e 5 em paralelo.
g) delineamento do bordo retocado: pode ser retilíneo, côncavo, convexo,
regular e irregular; reentrâncias, entalhe côncavo provocado por retirada
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clactoniana ou várias micro-retiradas; denticulado, várias reentrâncias adjacentes;
ombro, contorno curvo que destaca uma saliência;

nariz, dois ombros que

destacam uma saliência; aleta e pedúnculo, saliências destacadas por
reentrâncias, na maior partes das vezes ligadas a artefatos característicos, como
as pontas de flecha. Temos 2 retilíneos, 4 côncavos, 1 convexo, 2 regular, 1
irregular e 1 denticulado.

4.5. Atividade bipolar:
O lascamento bipolar é uma técnica onde um fragmento de matériaprima rochosa é colocado sobre uma superfície rochosa (bigorna) e percutida em
sua outra extremidade com a utilização de um percutor duro (Crabtree, 1972;
Prous & Lima, 1986/90) (ver prancha 3 em anexos).
De acordo com Andrefsky (1998) a tecnologia bipolar é praticada
para maximizar o uso do material lítico. Além disso, a tecnologia bipolar é um dos
caminhos que a matéria-prima de pequeno tamanho pode ser lascada para obter
laterais cortantes úteis. Porém, a tecnologia bipolar também pode ser usada
quando a matéria-prima não é boa em sua forma natural, assim, para tentar
suprimir a matéria-prima de má qualidade utiliza-se a atividade bipolar para tornar
o material útil.
Parry & Kelly (1987) concordam com Andrefsky (1998) que a técnica
bipolar seria para obter laterais cortantes de materiais pequenos e também é uma
técnica usada para reciclar materiais que já foram utilizados como artefatos.
No caso do sítio Água Limpa foram encontrados 2 bigornas e 2
lascas bipolares que indicam a presença de atividade bipolar.

4.6. Cadeia operatória da indústria lítica:
4.6.1. Obtenção da matéria-prima:
A primeira etapa da cadeia operatória é a procura e obtenção da
matéria-prima. De acordo com as análises feitas, e como vimos anteriormente, as
matérias-primas utilizadas para a confecção lítica foram: calcedônia, quartzo,
sílex, quartzito, arenito silicificado, granito, basalto e arenito.
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De

acordo com a geologia da região levantamos as hipóteses que ela pode ser
encontrada em maior quantidade na natureza nas cascalheiras próximas ao sítio,
e por ser um minério de origem magmática pode ser encontrada na região de
Formação da Serra Geral, que fica na região do município de Jaboticabal à
aproximadamente 20 km de distância. A Serra Geral é formada por vulcanismo
continental, ou seja, derrames, diques e siltis basálticos toleíticos que provocam a
ocorrência da calcedônia, ametista, pedra brita e argila de boa qualidade. A
calcedônia é uma das variedades criptocristalinas do mineral quartzo, tendo um
brilho graxo. Pode ser semi-transparente ou translúcida e é geralmente branca a
cinzenta, cinzento-azulada ou em alguma tonalidade de marrom, às vezes quase
preta, pode assemelhar-se à pedra-da-lua, variedade de feldspato (Franco, 1962).
Quartzo e quartzito: Encontram-se abundantemente nas cascalheiras
da região. Essenciais para serem usados como percutores e polidores, por
exemplo. O quartzo é o mais abundante mineral da Terra (aproximadamente 12%
vol.). Possui estrutura cristalina trigonal composta por tetraedros de sílica (dióxido
de silício, SiO2), pertencendo ao grupo dos tectossilicatos. O seu hábito cristalino
é um primas de seis lados que termina em pirâmides de seis lados, embora
frequentemente distorcidas e ainda colunar, em agrupamentos paralelos, em
formas maciças (compacta, fibrosa, granular, criptocristalina), maclas com
diversos pseudomorfos. É classificado como tendo dureza 7 na Escala de Mohs.
Apresenta as mais diversas cores conforme as variedades. Peso específico 2.65.
Sem clivagem, apresentando fractura conchoidal.
O quartzito é uma rocha metamórfica cujo componente principal é o
aquartzo (mais de 75% como ordem de grandeza). Um quartzito pode ter como
protólito arenitos quartzosos (origem mais comum), tufos e riolitos silicosos e chert
silicoso. Bolsões (pods) ou veios de quartzo, normalmente produtos de
segregação metamórfica, são muitas vezes retrabalhados por cataclase e
metamorfismo dando origem a quartzitos semelhantes aos de origem sedimentar.
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Sílex: sua formação se deve a sedimentação silicatada, constituída
de quartzo criptocristalino, argilas, carbonatos, siltis, pirita e matéria orgânica, os
quais podem ser encontrados na estrutura geomorfológica da região que se
encontra o sítio Água Limpa (Arid, 1970). Como a calcedônia e o quartzo, que
possuem origem vulcânica, o sílex pode ser encontrado nas cascalheiras próximas
ao sítio Água Limpa ou na região de formação da Serra Geral, próximo a
Jaboticabal.
Arenito silicificado e arenito: pode ser encontrado próximo ao sítio
Água Limpa. A região do sítio está inserida no Grupo Bauru, que é subdividido em
Grupo Marília e Grupo Adamantina. O sítio Água Limpa está implantado numa
área que abrange o Grupo Marília, e este último é contornado pelo Grupo
Adamantina. O Grupo Marília é formado por arenitos grosseiros, imaturos,
maciços, abundantes nódulos calcíferos, cores creme e vermelho. Enquanto que o
Grupo Adamantina é formado por arenitos finos e muito finos, com teor de matriz
variável, lamitos e siltitos, cores creme e vermelho. Inclusive a formação da Serra
do Jabuticabal é toda em arenito.
Granito: O granito é uma rocha ígnea de grão grosseiro, composta
essencialmente por quartzo e feldspatos alcalinos, tendo como minerais
acessórios freqüentes biotite, moscovite ou anfíbolas. A composição mineralógica
dos granitos é definida por associações muito variadas de quartzo, feldspato,
micas (biotite e/ou moscovite), anfíbolas (sobretudo hornblenda), piroxenas (augite
e hiperstena) e olivina. Alguns desses constituintes podem estar ausentes em
determinadas associações mineralógicas, anotando-se diversos outros minerais
acessórios em proporções bem mais reduzidas. Quartzo, feldspatos, micas e
anfíbolas são os minerais dominantes nas rochas graníticas e afins. Por ser uma
rocha ígnea presume-se que sua fonte também seria próximo a Jaboticabal.
Basalto: segundo Del Grossi (1982) têm-se poucos afloramentos de
basalto na região que se encontra o sítio Água Limpa, porém apresenta-se em
maior quantidade nas localidades próxima ao município de Jaboticabal, as quais
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fazem parte da Formação Serra Geral, que é composta por basaltos toleíticos em
derrames tabuliformes superpostos e arenitos intertrapianos. Sendo assim, o solo
dessa região chama-se Latossolo roxo. O material de origem desses solos são
rochas eruptivas básicas e de grande susceptibilidade magnética, o relevo varia
de ondulado a suave ondulado, relacionado com derrames basálticos e diques de
diabásio (Amenomori, 1999).

4.6.2. As escolhas dos utensílios de manufatura:
Em relação as escolhas, muitos materiais provavelmente foram
escolhidos pela facilidade de confecção e de lascamento, assim como, arenito
silicificado e calcedônia, por exemplo. Outros, como granito, basalto, quartzo e
quartzito, provavelmente foram escolhidos pela sua dureza, e assim terem a
função de percutores, por exemplo.
Todavia, a escolha do quartzo também teve uma função de bem social
(Binford, 1973), pois junto ao sepultamento 4 encontrou-se uma grande placa de
cristal de quartzo. Como também foram coletados fragmentos menores de cristais
de quartzo na grade mancha da zona 2.

4.6.3. Uso, manutenção e descarte dos objetos:

Uso social
Triturar sementes e grãos
Raspar o couro e trabalhar com tubérculos
Descascar
Aplainar haste e fornalha para produzir fogo,
aplainar arco e flecha
Bens sociais
Percussão direta para debitagem
Lascamento bipolar e maceramento de
semente
Polir material lítico
Descascar frutos pequenos

Mão-de-pilão
Raspador
Lasca bipolar de sílex com marca de uso lateral
Plano convexo
Placas de cristais de quartzo (mineral)
percutor
Bigorna
Polidor
Lascas pequenas com retoques

De acordo com os vestígios líticos encontrados pode-se supor a
ocorrência de certas atividades, assim como: a presença de mãos-de-pilão supõese a atividade de triturar sementes. O raspador supõe a atividade de raspar ou
trabalhar o couro, por exemplo, além de descascar tubérculos, como a mandioca.
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A lasca bipolar com marca de uso lateral também poderia ter sido utilizada para
descascar tubérculos.
A placa de cristal de quartzo encontrada no sepultamento 4 e as 3
outras menores, coletadas na grande mancha da zona 2, podem ter sido utilizadas
como bens sociais, sendo que a do sepultamento 4 supõe uma distinção social.
A presença de percutor duro representa atividade de percussão direta. A
bigorna indica a atividade bipolar e a possível trituração de sementes. O polidor
indica atividade de polir objetos. E as pequenas lascas com retoques supõem a
atividade de descascar uma fruta, por exemplo, ou até atividades de corte.
A mão-de-pilão, bigorna, almofariz e lâmina de machado polida, que
foram estudados por Fernandes (2001 a), constatam que havia horticultura, pois
os três primeiros artefatos provavelmente foram utilizados para triturar grãos e o
último para desmatamento para plantação.
Na análise tecno-tipológica da indústria lítica da zona 2, perfil 1,
sondagem 1 e 2, verificou-se que no período de 890±90 A.P. (T1F4) a 410±40
A.P. (T6) as técnicas de debitagem e de retoque foram mantidas pela população
que ocupou o sítio Água Limpa, assim como houve uma permanência na escolha
de matérias-primas para o lascamento, polimento e retoque dos vestígios líticos.
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Á g u a

Limpa

Capítulo 5: A produção cerâmica.
Para a análise tecnotipológica da produção cerâmica baseamos nos

seguintes autores: Alves (1982, 1988, 1994, 1997), Alves & Girardi (1989),
Cremonte (1991), Goulart (2004), Mirambell & Lorenzo (1983), Rice (1982), Rye &
Evans (1981), Shepard (1963), Seronie-Vivien (1975).
Os critérios analíticos levam em consideração a argila, cerâmica,
formas

(base,

bojo

e

borda),

pintura,

decoração

plástica,

queima,

tempero/antiplástico, pasta, resistência mecânica da cerâmica, minerais e outros
(Alves, 1982, 1988, 1994, 1997 a, 1997 b; Goulart, 2004).
Durante as campanhas de escavação de 1995, 1996 e 2000 foram
coletados ao todo 5341 elementos cerâmicos, sendo que 926 eram bordas, 111
bojos, 80 bases e 4224 fragmentos com formas não definidas.
Fragmentos

4224

Bordas

926

Bojos

111

Bases

80

Total

5341

5.1. Ficha tecnotipológica para análise cerâmica:
Para a análise cerâmica utilizamos uma ficha tecnotipológica
elaborada por Alves (1988) e Goulart (2004) (ver fichas tecnotipológicas 04, 05,
06). Para a utilização e preenchimento dessa ficha, primeiramente há a separação
dos elementos cerâmicos de acordo com o tratamento de superfície interno e
externo, assim como a presença de pintura, engobo, banho, decorações plásticas,
com ausência de decorações e pinturas (lisos ou simples).
De acordo com essa ficha a análise da cerâmica divide-se em duas
partes, tipologia e análise técnica ou arqueométrica.
Desta forma, em relação a tipologia cerâmica, primeiramente
dividimos de acordo com os atributos da forma (base, bojo e borda), além do
ângulo, diâmetro, meios de preensão, se existir; técnica de montagem,
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alisamento,

decorações

polimento,

plásticas,

como

pintura
incisões,

pressões, relevos, e outros; brunidura, reconstituição com ajuda do ábaco,
emprego social e funções.
O último item da análise tipológica é o desenho da peça e logo após
a interpretação dos dados analisados.
Sendo assim, a análise tecnotipológica é ideal para entendermos os
processos constituintes da cadeia operatória, assim como: procura e obtenção
da matéria-prima (Alves, 1982, 1983/84, 1988, 1991, 1992, 1994, 1997 a, 1997 b,
1999 b) e a escolha da argila adequada à modelação do objeto. Porém, se essa
não for totalmente adequada para trabalhar a matéria, no decorrer do processo da
cadeia operatória, pode ocorrer a deposição de temperos para a plasticidade da
argila.
A segunda etapa é a utilização da técnica de processamento da
pasta, na qual a pasta pode receber a adição de substâncias chamadas
antiplásticos, ou da adição de grãos minerais, ou cariapé 36 , ou cauixi 37 .
Depois do processo de procura, obtenção da matéria-prima e do
estabelecimento de uma plasticidade adequada para se modelar a argila, ocorre o
processo de manufatura, no qual é constituída a forma do vasilhame. Sendo
assim, o vasilhame encorpado recebe o acabamento da superfície, este pode
ser tanto alisado ou polido, em diversos tipos de intensidade, isso pode estar
muito atrelado à finalidade de uso do objeto. Digamos que desde o começo da
cadeia operatória pode estar em vigor o respeito ao emprego social que o objeto
vai tomar. Por isso, muitas vezes as formas dos vasilhames cerâmicos variam
de acordo com o emprego social em que o vasilhame estará presente.
Com isso, mais à frente o objeto é direcionado à queima. No caso
do sítio Água Limpa utilizava-se a fogueira rasa.

Tipo de tempero para cerâmica arqueológica, o qual consiste em cinzas obtidas pela queima do
cótex de árvores ricas em sílica, muito comum na Amazônia e no Brasil Central (Souza, 1997).
37
Tipo de tempero orgânico empregado na cerâmica arqueológica da Amazônia. Consiste em
microscópicas lentes de sílica pura que, originalmente, integravam o esqueleto de um
microespongiário de água doce (Souza, 1997).
36
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Durante a análise cerâmica verificamos a espessura da parece
cerâmica, a qual está muito atrelada a indicação do volume do recipiente. Sendo
assim, a variedade de tipos de bases, bordas e lábios, além da decoração
plástica e pintura, também podem estar incluídos no chamado emprego social,
e mostrar a diversidade e até a regularidade de seus traços.
Na análise sistemática da cerâmica a técnica (Alves, 1991), se
enquadra no objetivo preciso de adquirir informações sobre a pasta e os índices
de temperatura de queima.

5.2. Técnica de manufatura:
Constatou-se a ocorrência de apenas uma única técnica de
manufatura de artefato cerâmico nas campanhas de 1995, 1996 e 2000, a
acordelada. Com essa técnica os artefatos são construídos da base em direção ao
corpo, bordas e lábios, através da execução e distribuição circular de roletes de
argila, com diferentes tamanhos e espessura, sendo plasticamente preparados à
modelagem, com a intenção de não deixar porosidades e impedir trincas e
rachaduras no período de secagem e queima, e ainda, os roletes devem ser
pressionados para haver junção entre eles.

5.3. Acabamento de superfície:
Este termo refere-se aos acabamentos dados a superfície da
cerâmica que podem constituir em alisadas, polidas, com decoração plástica,
pintadas, engobadas e lisas (ALVES, 1991).
► Alisamento: é feito com seixos ou outros objetos com finalidade de
eliminarem as evidências dos roletes. É executado esse processo, geralmente,
após a montagem do artefato e antes da queima, durante o processo de secagem,
com a argila semi-úmida. Para essa classificação utilizou os termos bom, razoável
e ruim.
►Polimento: é um tipo de tratamento que serve para completar o
alisamento, consistindo numa impermeabilização e lustre da superfície externa ou
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interna da cerâmica. Para essa classificação também foi utilizado os termos bom,
razoável e ruim.
Alisados
Polidos

Bom
Razoável
Ruim
Bom
Razoável
Ruim

Bordas
422
94
8
361
41
0

Bojos
62
5
0
36
3
0

Bases
55
5
3
17
0
0

Fragmentos
1898
426
30
1644
226
0

Com relação a tabela acima, nota-se que o número de materiais
alisados é maior do que o material polido em todas as formas, ou seja, bordas,
bojos, bases e fragmentos sem forma definida. Repara-se também que há um
grande número de materiais polidos, os quais apresentam em sua maioria um bom
polimento.
5.4. Presença ou ausência de decoração plástica: corresponde ao emprego de
técnicas decorativas pelos artesãos. Na maioria das vezes são feitas antes da
queima com exceção da pintura.
►Pintura: decoração da superfície podendo ser realizada antes ou depois
da queima, feita com pigmentos minerais ou vegetais. Podendo ser executada
interna ou externamente. E ainda, pode ser feita com faixas horizontais ou
verticais, e com aspectos geométricos, puntiformes, em gregas, sinuosos e
retilíneos (Alves, 1988). Pode ser monocromática (1 cor), bicrômica (2 cores) e
policrômica (+ de 2 cores) (Prous, 1992).
Algumas cerâmicas do sítio Água Limpa apresentam pintura em
vermelho, significando que ela é monocromática.
►Engobo: tratamento de superfície interna ou externa que se aplica antes
da queima. Consiste em uma camada de barro com pigmentos vegetais ou
minerais (Alves, 1988). Pode ser de cor branca, vermelha ou branca sob preta.
No sítio Água Limpa constatou-se o aparecimento do engobo branco.
►Banho: tipo de tratamento que consiste na aplicação, antes da queima,
de uma camada superficial de pigmentos minerais, mais delgada que o engobo,
na superfície (Souza, 1997).
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►Brunidura: a brunidura é semelhante ao processo de fumigado descrito
por Dalglish (2004), ou seja, o processo é feito com capim seco e outros materiais
vegetais, dura dez minutos e consiste na carbonização da peça, ainda quente,
logo após ser retirada do forno. A ausência de oxigênio provocado pelo
abafamento da cerâmica com grama seca, produz o gás carbônico que entra pelos
poros expandidos pelo calor, tornando a cerâmica negra. Logo após, é só deixar a
peça esfriar.
Pintura

Banho

Engobo

Brunidura

Interna
externa
Interna
Externa
Interno
externo
Interno
Externo
Interno
externo
Interno
externo
Interna
externa
Interna
Externa

e

Bordas
16

Bojos
4

Bases
1

Fragmentos
25

e

5
24
7

1
1
0

0
0
0

76
510
110

e

5
2
2

2
0
0

0
0
0

71
23
32

e

2
3
157

0
0
28

0
0
3

30
37
550

50
21

13
4

18
2

151
106

A decoração plástica da cerâmica tem-se 16 bordas que sofreram
pintura interna e externamente à superfície, 5 com pinturas internas e 24 com
pinturas externas; em relação aos bojos tem-se 4 que sofreram pinturas interna e
externamente, 1 com pintura interna e 1 com pintura interna; em relação as bases
tem-se 1 que sofreu pintura interna e externamente; e em relação aos fragmentos
sem forma específica têm-se 25 com pintura interna e externa, 76 com pintura
interna e 510 com pintura externa.
Com relação ao banho em vermelho tem-se 7 bordas com banho
interna e externamente, 5 com banho interno, 2 com banho externo; com relação
aos bojos tem-se 2 com banho interno; e em relação aos fragmentos sem forma
específica tem-se 110 com banho interno e externo, 71 com banho interno e 23
com banho externo.
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O uso do engobo foi utilizado em 2 bordas interna e externamente, e
outras 2 bordas apenas internamente e em 3 bordas foi utilizado externamente. E
foi utilizado em fragmentos sem forma específica 32 interno e externamente, 30
interno e 37 externamente.
A brunidura foi bastante utilizada nos elementos cerâmicos pelo
grupo que ocupou Água Limpa. Sendo assim, tem-se 157 bordas com brunidura
interna e externamente, 50 com brunidura interna e 21 com brunidura externa;
com relação aos bojos tem-se 28 com brunidura interna e externamente, 13 com
brunidura interna e 4 com brunidura externa; as bases apresentam-se 3 com
brunidura interna e externamente, 18 com brunidura interna e 2 com brunidura
externa; o fragmentos sem forma específica apresentam 550 com brunidura
interna e externa, 151 com brunidura interna e 106 com brunidura externa.

5.5.Espessura da parede:
Avaliou-se a medida da espessura da parede de cada elemento com
indicação morfológica (bordas, bases, bojos e fragmentos), com a utilização da
seguinte dimensão estabelecida: muito fina, de 3 a 6 mm; fina, de 7 a 9 mm,
média de 10 a 14 mm; grossa, de 15 a 20 mm e muito grossa de 21 a 40 mm.

Muito fina
Fina
Média
Grossa
Muito grossa

Bordas
386
430
110
0
0

Bojos
69
28
14
0
0

Bases
25
31
34
7
0

Fragmentos
1731
2010
483
0
0

A espessura das paredes das bordas coletadas em Água Limpa
varia de muito fina à média, sendo que 386 bordas apresentam espessura muito
fina, 431 espessura fina e 110 espessura média; os bojos também variam de
espessura muito fina à média, ou seja, 69 possuem espessura muito fina, 28
possuem espessura fina e 14 possuem espessura média; as bases variam de
muito fina à grossa, sendo que, 25 possuem espessura muito fina, 31 possuem
espessura fina, 34 possuem espessura média e 7 possuem espessura grossa. Os
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fragmentos sem forma definida variam de muito fina a média, com 1731 muito fina,
2010 fina, 483 média.
Sendo assim, os dados acima interpretados associados às
reconstituições cerâmicas (ver pranchas de 7 a 28 em anexos), sugerem que os
vasilhames eram de dimensões pequenas até médias, com volumes de 0,348
litros a 28,05 L indicando a prática de horticultura.

5.6.Tipologia cerâmica:
O sítio Água Limpa apresenta formas de bordas variadas como pode
ser visto na tabela abaixo. Enquanto que os bojos apresentam-se na forma
côncava e carenada e as bases nas formas plana e convexa (ver pranchas de 4 a
28).
Bordas
Direta
Expandida
Entrovertida
Direta
Expandida
Direto
Inclinada internamente
Reforçada externamente
Reforçada externamente
Reforçada internamente
Entrovertida
Inclinada externamente
Inclinada externamente
Reforçada externamente
Inclinada externamente
Inclinada internamente

Lábios
Arredondado
Plano
Arredondado
Plano
Arredondado
Apontado
Arredondado
Arredondado
Apontado
Plano
Apontado
Plano
Arredondado
Plano
apontado
Apontado

Quantidade
330
205
138
127
35
26
18
13
10
9
6
3
3
1
1
1
Org.: Bélo, 2007

As bordas coletadas nas campanhas de 1995, 1996 e 2000 apresentam
330 amostras com bordas diretas e lábios arredondados; 205 com bordas
expandidas e lábios planos; 138 com bordas entrovertidas e lábios arredondados;
127 com bordas diretas e lábios planos; 35 bordas expandidas e lábios
arredondados; 26 bordas diretas e lábios apontados; 18 com bordas inclinadas
internamente e lábios arredondados; 13 com bordas reforçadas externamente e
lábios arredondados; 10 com bordas reforçadas externamente e lábios apontados;
9 bordas reforçadas internamente e lábios planos; 6 com bordas entrovertidas e
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lábios apontados; 3 bordas inclinasdas externamente e lábios planos; 3 bordas
inclinadas externamente e lábios arredondados; 1 com borda reforçada
externamente e lábio arredondado; 1 com borda inclinada externamente e lábio
apontado; 1 borda inclinada internamente e lábio apontado.
Como pode ser visto na tabela acima temos ao todo 99 bojos
côncavos, sendo 6 com 10o; 13 bojos côncavos com 15o; 3 com 20o; 5 com 25o;
23 com 30o; 1 com 35o; 34 com 40o; 11 com 45o e 3 com 50o.

Bojos
10o
15o
20o
25o
30o
35o
40o
45o
50o
90o

Côncavo
6
13
3
5
23
1
34
11
3
0

Carenado
1
0
0
1
0
0
2
1
0
1

Também foi observado a presença de 6 bojos carenados, sendo que,
1possui 10o; 1 possui 25o; 2 possuem 40o; 1 possui 45o e 1 possui 90o.
Em relação ao tipo de bases das cerâmicas do sítio Água Limpa observa-se a
presença de 49 bases planas e 31 bases convexas coletadas nas campanhas de
escavação de 1995, 1996 e 2000.

Tipos de bases
Convexa

Plana

Graus
10o
15o
25o
30o
40o
45o
5o
10o

5.7. Cadeia Operatória:
5.7.1. Procura de matéria-prima:

quantidade
3
8
4
3
8
5
43
6
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Com a análise técnica de amostras coletadas no sítio Água Limpa,
levanta-se a hipótese que a argila utilizada para a manufatura da cerâmica era
retirada de fontes próximas ao sítio Água Limpa, ou seja, provavelmente dos
córregos Água Limpa e Santa Luzia.
A alta quantidade de Fe encontrada nas amostras não anula a
hipótese do resgate da argila próxima ao sítio, pois com a queima da cerâmica o
índice de ferro aumenta.
O solo próximo ao sítio é de formação arenítica denominado
argissolo. Nesse tipo de solo também se encontra quantidade de Fe, porém não
tão alta quanto a que ocorre na formação Serra Geral que tem sua base de
formação no basalto, e conseqüentemente no latossolo roxo ou vermelho. Porém,
com a queima o índice de ferro pode aumentar, chegando a índices semelhantes
aos que demonstram as amostras da análise técnica.

5.7.2. Técnica de processamento da pasta, manufatura e acabamento de
superfície:
Como foi mencionado anteriormente a técnica utilizada para elaboração dos
vasilhames cerâmicos é a acordelada.
Aparecem como acabamento de superfície o alisamento e o polimento, e
como decoração plástica o uso da pintura vermelha, engobo branco, banho
vermelho e a brunidura.
A queima foi provavelmente através de fogueira rasa, próximas e externas
as habitações.

5.7.3. Uso Social:
Fiação e tecelagem de fibra vegetal
provavelmente
algodão
Alimentação, cozimento do milho
Atividades simbólicas, pode expressar as polaridades entre
sol e lua, noite e dia (Silva, 2000)
Marca tribal
Tigelas pequenas com brunidura
Placas escuras sobre o crânio
Vasilhame para oferenda aos mortos
Vasilhame junto as fogueiras para cozinhar

Fuso perfurado
cuscuzeiro
vasos geminados
Carimbo de cerâmica
Sepultamentos 4 e 7 (feminino)
Sepultamentos 6 e 8 (maculino)
Fogueira 5 e 7, trincheira 7, Zona 1
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Vasilhames cerâmicos (o maior
vasilhame não ultrapassa 30 cm de
altura) e cuscuzeiro.

O uso social dos artefatos cerâmicos do sítio Água Limpa compreende as
atividades

de

fiação

e

tecelagem,

alimentação,

atividades

simbólicas,

armazenamento e a prática de horticultura. Acredita-se que a prática de uma
agricultura insipiente por populações ceramistas ocorre quando o grupo produz
grandes urnas silos como forma de armazenar a produção excedente de grãos.
A fiação e tecelagem são comprovadas pela ocorrência do fuso perfurado.
Essa atividade era provavelmente feita com fibras vegetais e/ou algodão.
A alimentação é comprovada por alguns fatores, primeiramente pelas
fogueiras relacionadas aos restos de fauna, o que indica o cozimento dos
alimentos. O cuscuzeiro encontrado também comprova o cozimento de alimentos,
pode-se dizer que havia uma alimentação a base de milho. Além disso, a
ocorrência de vasilhames cerâmicos de tamanhos que variam de pequenos a
médios indica a estocagem de alimentos por horticultura, pois para se falar de
agricultura, os vasilhames cerâmicos para estocagem deveriam ser maiores (ver
pranchas de 7 a 29 em anexos).
E ainda, as atividades de caça, coleta e pesca em menor escala,
comprovadas pelos restos de fauna (mamíferos, répteis, vértebras de peixe e
gastrópodes) encontrados ao redor de fogueiras.
As atividades simbólicas são observadas nos ritos funerários devido a
presença de placas cerâmica encontradas nos membros inferiores dos
sepultamentos de mulheres jovens e no crânio dos sepultamentos de homens
jovens, sugerindo uma distinção por idade e sexo. Além disso, tem-se a presença
do vaso geminado, que sugere as polaridades opostas entre o sol e a lua, o dia e
a noite, seco e úmido e assim por diante (Silva, 2000).
Foi também encontrado um carimbo de cerâmica, com uma incisão em X,
mas também foi coletado na zona 2, Perfil 1, um fragmento de cerâmica pintada
em vermelho que lembra parte da forma em X do carimbo. De acordo com Baldus
(1961/62), carimbos de cerâmica são provavelmente usados para marcar o corpo
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e urnas funerárias, sendo que os carimbos mais comuns encontrados entre os
índios são carimbos etnográficos (carimbos de madeira), para marcar o corpo.
Porém, para se afirmar com certeza que o carimbo de cerâmica seria utilizado
para marcar urnas funerárias, seria adequado que se houvesse coletado também
fragmentos de urnas funerárias com a marca do carimbo, o que não aconteceu
nas escavações do sítio Água Limpa.
De acordo com Baldus (1961/62), é muito difícil encontrar carimbo de
cerâmica entre os índios brasileiros. Comenta que Meggers e Evans (1957)
mencionam sobre um carimbo de cerâmica encontrado na ilha de Mexiana,
situada ao norte da ilha de Marajó e de outros carimbos cerâmicos encontrados
em algumas ilhas da América Central. E que através do Museu Nacional de
Copenhague ficou sabendo de um carimbo cerâmico para pintura corporal na
Guiana, provavelmente da cultura Tarumá. Ainda de acordo com Baldus, comenta
que Meggers e Evans diz que os Tarumá, tribo da região florestal do alto
Essequibo, extinta no terceiro decênio do século XX, viveram durante o século
XVII no baixo rio Negro.
Também foi coletado um carimbo de cerâmica em uma cidade do baixo
Solimões chamada Manacapurú e que está registrado no Museu Paulista (Baldus,
1961/62).
Essas informações indicam a singularidade de se encontrar um carimbo
cerâmico no norte do estado de São Paulo.

5.8. Análise técnica da cerâmica:
As análises técnicas foram realizadas pelo Prof. Dr. Carlos Roberto
Appoloni 38 e pelo Prof. Ms. Fábio Luiz Melquiades 39 , no Laboratório de Física
Nuclear Aplicada 40 . Utilizando-se a técnica de fluorescência de raios X por
dispersão em energia (EDXRF). A referida técnica consiste em induzir os
elementos químicos, que estão presentes em uma determinada amostra, a
38

appoloni@uel.br
fmelquiades@unicentro. br
40
www.fisica.uel.br/gfna Departamento de Física-CCE, Universidade Estadual de Londrina Campus
Universitário, Caixa Postal 6001, 86051-990.
39
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emitirem raios X característicos, como se fosse uma “impressão digital” do
elemento, permitindo dessa forma a sua identificação e quantificação. As medidas
foram realizadas com um equipamento de Fluorescência de Raios X por
Dispersão em Energia (EDXRF).
O sistema é composto por um detector de raios X tipo Si-PIN (FWHM
de 221 eV para a linha de 5,9 keV do Mn) com janela de Be de 25 μm acoplado a
um pré-amplificador e resfriados termoeletricamente, modelo XR-100CR (Amptek
Inc.). Fonte de alta tensão com amplificador, modelo PX2CR, analisador
multicanal modelo MCA8000A e um notebook para aquisição e armazenamento
dos dados. A excitação das amostras foi feita com um mini tubo de raios X com
alvo de prata e 4W de potência, com filtro de Ag de 50 μm e foco de
aproximadamente 10mm de diâmetro. Uma foto do sistema é apresentada abaixo.

Cada irradiação foi realizada com 28kV e 5μA, durante 500s. As 11
peças cerâmicas foram posicionada uma a uma diretamente no sistema de
medida.
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A metodologia de quantificação das amostras consistiu na medida de
quatro padrões certificados de solos e argilas. Os padrões medidos foram IAEAsoil-7, SARM69, Argila Plástica IPT padrão 32 e Argila Pará IPT padrão 28, todos
eles na forma de pastilhas.
Com os resultados de intensidade dos padrões obtiveram-se as
curvas de concentração para cada elemento. A partir destas curvas, foi calculada
a concentração dos elementos majoritários e dos outros elementos presentes na
amostra. Cada amostra foi fotografada e os pontos de medidas indicados.
As amostras foram medidas dos dois lados e algumas delas
transversalmente. Foram feitas medidas em 2 ou 3 pontos diferentes de cada lado
da amostra. Nas tabelas com os resultados, o lado A corresponde ao lado com a
marcação a caneta na peça, normalmente o lado côncavo. O lado B corresponde
ao outro lado, ou o convexo, o lado C corresponde à pasta interna da peça, ou
seja, o lado transversal.
Cada resultado é a média das medidas de cada região, nos casos
em que foram realizadas mais do que uma medida por região. O desvio nas
medidas é a propagação do desvio estatístico da área do pico.
Os elementos identificados podem ser utilizados para posterior
análise de correlação de proveniências das amostras. Nos resultados abaixo, os
comentários se restringiram à análise dos componentes majoritários.
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Amostra AL 95; Z2P1, m:8 – 10, profundidade 46 cm. Associada a ossos, líticos,
gastrópodes, carvões e cinzas.
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Elementos majoritários
Lado A
Elemento

Lado B

Lado C

N atômico Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Ca(%)

20

Ti(%)

22

0,78

0,05

1,36

0,05

0,84

0,03

Fe(%)

26

4,32

0,03

7,75

0,04

5,30

0,01

Outros elementos
Lado A
Elemento

Lado B

N atômico Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Mn(mg/Kg)
Zn(mg/Kg)

Lado C

25
30

3,37

0,40

6,09

0,39

0,52

0,20

Rb(mg/Kg) 37

3,8

1,5

6,7

1,3

5,8

0,7

Zr(mg/Kg)

13,9

5,0

17,8

4,9

15,3

2,2

40

Apresenta maior quantidade de Fe e Ti do lado B. Os elementos da
pasta, considerando intervalo de confiança de 99%, (seção transversal, Lado C)
são praticamente iguais aos do Lado A, indicando que sejam iguais.
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Espectros referentes aos 7 pontos medidos na amostra AL95m8
indicam que no espectro inferior a escala vertical foi cortada para melhor
visualização dos picos de menor intensidade.
Neste caso verificamos claramente a diferença na concentração dos
elementos do lado A (ponto 1, 2 e 3), do lado B (pontos 4, 5, e 6) e do lado C
(ponto 7) da peça cerâmica.
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Amostra AL 95, Z2P1, m: 15 – 18, profundidade 51 – 92 cm, entre T4 e T5.
Associada a ossos, líticos, gastrópodes, carvões e cinzas.
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Elementos majoritários
Lado A
Elemento

Lado B
N atômico Concent. desvio Concent desvio

Ca(%)

20

Ti(%)

22

1,30

0,04

1,68

0,04

Fe(%)

26

2,78

0,02

3,77

0,02

Outros Elementos
Lado A
Elemento

Lado B
N atômico Concent. desvio Concent desvio

Mn(mg/Kg)

25

Zn(mg/Kg)

30

Rb(mg/Kg) 37

5,8

1,0

8,1

1,1

Zr(mg/Kg)

23,9

4,0

32,0

4,5

40

No lado externo a concentração dos elementos é maior .
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Elementos majoritários
Lado A
Elemento

Lado B
N atômico Concent. desvio Concent desvio

Ca(%)

20

Ti(%)

22

1,26

0,06

1,75

0,05

Fe(%)

26

3,79

0,03

3,76

0,02

Outros Elementos
Lado A
Elemento

Lado B
N atômico Concent. desvio Concent desvio

Mn(mg/Kg)
Zn(mg/Kg)

25
30

4,22

0,25

5,21

0,39

Rb(mg/Kg) 37

7,5

0,8

8,6

1,1

Zr(mg/Kg)

44,4

3,7

38,1

5,5

40

Neste caso os dois lados da amostra apresentam concentrações
estatisticamente equivalentes.
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Elementos majoritários
Lado A
Elemento

Lado B
N atômico Concent. desvio Concent desvio

Ca(%)

20

Ti(%)

22

2,36

0,07

3,51

0,06

Fe(%)

26

6,43

0,02

3,09

0,02

Outros Elementos
Lado A
Elemento

Lado B
N atômico Concent. desvio Concent desvio

Mn(mg/Kg)

25

Zn(mg/Kg)

30

Rb(mg/Kg)

37

Zr(mg/Kg) 40

41,9

3,2

54,9

4,8

O lado A apresenta o dobro da quantidade de Fe, cuja presença
justifica a tonalidade avermelhada, e menor quantidade de Ti, quando comparada
com o lado externo.
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Elementos majoritários
Lado A (ponto1)
Elemento

Lado A (ponto5)

Lado B

Lado C

Concent. desvio Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Ca(%)
Ti(%)

1,82

0,03

2,48

0,02

1,49

0,03

0,83

0,02

Fe(%)

4,81

0,06

2,76

0,04

1,93

0,06

1,60

0,04

Outros Elementos
Lado A (ponto1)
Elemento

Lado A (ponto5)

Lado B

Lado C

Concent. desvio Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Mn(mg/Kg) 0,07

0,01

0,06

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

Zn(mg/Kg)

2,75

0,21

2,00

0,13

3,34

0,27

4,80

0,21

21,1

2,3

21,4

2,6

20,5

3,0

23,2

2,2

Rb(mg/Kg)
Zr(mg/Kg)

A presença de engobo foi comprovada, visto que a medida de cada
um dos lados apresenta maior concentração de Fe e Ti do que a pasta cerâmica,
sendo que o Lado A é mais rico em ferro e titânio.
Comparando a medida do ponto 1 (sobre a pintura vermelha) com a
do ponto 5 (sobre o engobo branco), verificamos que a quantidade de ferro sobre
o ponto 1 é maior que no ponto 5, indicando que o ferro foi utilizado na tinta
vermelha. Além disso, a quantidade de Ti é menor no ponto 1 do que no ponto 5,
indicando que a base do engobo branco é o Ti.
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Amostra Al 96, Z2S1M8P1, profundidade 50 – 100 cm parede sul, entre a primeira
e terceira decapagens. Associada a ossos.
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Foi feita uma medida transversal (ponto 7, lado C), porém não foi
fotografado.
Elementos
majoritários
Lado A

Lado B

Lado C

Concent desvio

concent

desvio

Elemento

N atômico Concent. desvio

Ca(%)

20

Ti(%)

22

1,24

0,05

1,59

0,06

1,53

0,02

Fe(%)

26

2,14

0,08

2,23

0,09

2,16

0,03

Outros elementos
Lado A
Elemento

N atômico Concent. desvio

Lado B

Lado C

Concent desvio

concent

desvio

Mn(mg/Kg) 25

0,06

0,01

0,06

0,01

0,05

0,01

Zn(mg/Kg) 30

2,25

0,40

2,15

0,45

1,70

0,13

Rb(mg/Kg) 37

5,4

1,2

6,2

1,3

6,6

0,8

Zr(mg/Kg) 40

26,2

4,9

31,2

5,1

38,6

3,4

Em

relação

aos

elementos

majoritários

os

três

lados

são

estatisticamente iguais. Existem pequenas diferenças em relação a pasta
cerâmica interna e externa em relação ao Zn e o Zr.
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Amostra AL 96, Z2P1S1M8, m:8.

Elementos majoritários
Lado A
Elemento

Lado B

Lado C

N atômico Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Ca(%)

20

Ti(%)

22

1,36

0,06

1,49

0,06

1,38

0,04

Fe(%)

26

2,44

0,10

3,35

0,11

3,09

0,06

Outros Elementos
Lado A
Elemento

Lado B

Lado C

N atômico Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Mn(mg/Kg) 25

0,06

0,01

0,08

0,01

0,07

0,01

Zn(mg/Kg)

30

2,24

0,46

3,12

0,50

3,48

0,28

Rb(mg/Kg)

37

6,5

1,5

7,8

1,5

5,1

0,8

Zr(mg/Kg)

40

30,3

5,6

36,9

5,6

31,8

3,4

Os lados B e C apresentam maiores concentrações de Ferro do que
o lado A. Contudo devido à pequena diferença nas concentrações, verifica-se uma
semelhança na composição geral da cerâmica.
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Amostra AL 95 Z2P1, m: 0 – 5, profundidade 58 – 77 cm, associada a ossos,
gastrópodes, carvões e cinzas.
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Elementos majoritários
Lado A

Lado B

Elemento

N atômico Concent. desvio Concent desvio

Ca(%)

20

0,24

0,07

0,99

0,27

Ti(%)

22

3,00

0,08

4,91

0,10

Fe(%)

26

2,71

0,09

3,77

0,10

Outros Elementos
Lado A
Elemento

Lado B
N atômico Concent. desvio Concent desvio

Mn(mg/Kg) 25

0,07

0,01

0,08

0,01

Zn(mg/Kg)

30

1,51

0,43

2,50

0,53

Rb(mg/Kg)

37

0,0

0,0

0,0

0,0

Zr(mg/Kg)

40

34,2

6,8

38,1

8,3

A
encontrados.

superfície

apresenta

maior

concentração

dos

elementos

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa

93

Amostra AL 95 Z2P1, m: 10 – 15, profundidade 81 cm. Associada a ossos, líticos,
carvões e cinzas.
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Elementos majoritários
Lado A

Lado B

Elemento

N atômico Concent. desvio Concent desvio

Ca(%)

20

0,03

0,06

0,64

0,66

Ti(%)

22

1,37

0,07

1,26

0,08

Fe(%)

26

11,59

0,18

10,08

0,17

Outros Elementos
Lado A
Elemento

Lado B
N atômico Concent. desvio Concent desvio

Mn(mg/Kg) 25

0,10

0,01

0,11

0,01

Zn(mg/Kg)

30

4,25

0,54

4,08

0,58

Rb(mg/Kg)

37

6,8

1,7

8,7

1,9

Zr(mg/Kg)

40

25,6

5,7

25,6

6,0

Nesta peça a concentração de ferro (Fe) é muito alta, em
comparação com as demais peças estudadas, o que indica que a coloração
avermelhada é devido à maior concentração deste elemento (na verdade o óxido
correspondente).
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Amostra AL 95, Z2P1, m: 0 – 5, profundidade 44 cm.
OBS: como a amostra é muito pequena, ela foi acondicionada no recipiente
Chemplex com Mylar. Neste caso foi medido o recipiente vazio como branco.
Mylar1.asc
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Elementos majoritários
Lado A

Lado B

Lado C

Elemento

N atômico Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Ca(%)

20

0,18

0,02

0,06

0,03

0,07

0,02

Ti(%)

22

0,39

0,04

0,50

0,05

0,19

0,05

Fe(%)

26

3,17

0,07

5,33

0,11

2,02

0,06

Outros Elementos
Lado A
Elemento

Lado B

N atômico Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Mn(mg/Kg) 25

0,07

Zn(mg/Kg)

30

0,01

0,09

0,01

1,22

Rb(mg/Kg)
Zr(mg/Kg)

Lado C

0,06

0,01

0,28

37
40

9,7

1,1

8,0

3,1

27,0

10,8

Esta peça foi trabalhada interna e externamente. Isto pode ser
verificado pela maior concentração dos elementos nas partes externas em relação
a pasta cerâmica medida no lado C.
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Esses espectros são referentes aos 4 pontos medidos na amostra
AL9544. No espectro inferior a escala vertical foi cortada para melhor visualização
dos picos de menor intensidade.
Neste caso verificamos claramente a diferença na concentração dos
elementos do lado A (ponto 1) e do lado B (pontos 2 e 3) da peça cerâmica.
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Elementos majoritários
Lado A

Lado B

Lado C

Elemento

N atômico Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Ca(%)

20

0,44

0,06

0,43

0,06

0,08

0,04

Ti(%)

22

1,67

0,04

1,46

0,05

0,87

0,04

Fe(%)

26

5,63

0,03

5,82

0,07

4,40

0,06

Outros Elementos
Lado A
Elemento

Lado B

N atômico Concent. desvio Concent desvio concent desvio

Mn(mg/Kg)
Zn(mg/Kg)

Lado C

25
30

0,08

0,01

3,49

0,28

4,06

0,33

3,63

0,25

Rb(mg/Kg) 37

6,7

1,0

6,3

1,0

5,4

0,7

Zr(mg/Kg)

24,6

4,2

16,4

4,4

21,1

2,9

40

Percebe-se que as concentrações de Ca, Ti e Fe, são maiores nas
partes externas do que na pasta cerâmica.

5.9. Análise de lâminas de cerâmicas pela microscroscopia óptica de luz
transmitida:
As amostras analisadas por microscopia óptica podem ser reunidas em dois
grupos, de coloração diversa:
- o primeiro grupo tem coloração marrom-acinzentada e é formado pelas amostras
das fotos 1 a 8.
- o segundo grupo tem coloração vermelho-tijolo e é formado pelas amostras das
fotos 9 a 11.
Ambos os grupos apresentam bolotas de argila incorporadas, além de
grânulos de material mais ferruginoso e que ao microscópio apresenta-se na
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forma de grânulos arredondados e opacos. Em alguns pontos as bolotas de argila
apresentam sinais de desagregação durante a preparação do corpo, gerando
regiões mais argilosas e avermelhadas.
A microestrutura dos dois grupos é semelhante, constituída de massa
bastante arenosa, com grãos de areia média a fina de distribuição bastante
homogênea, imersos em matriz silto-argilosa escura. A pasta cerâmica
praticamente não apresenta bolhas. Também não apresenta grânulos de areia
grosseira.

Os

grãos

de

areia

são

monominerálicos,

quartzosos,

de

arredondamento médio a bom.
Como as microestruturas das amostras são bastante semelhantes, é de se
supor que a variação na tonalidade da massa deva-se predominantemente às
condições da atmosfera de queima, mais redutora para as amostras de tonalidade
acinzentada e mais oxidante para as amostras avermelhadas. De qualquer modo,
em nenhuma amostra foi observado coração negro, indicando que a matéria-prima
era provavelmente pobre em matéria orgânica.

Foto 01- Amostra AL95, Z2P1, metro:10-15, prof. 76 cm, parede norte (4,10 a 4,70 cm), associada
a ossos e cinzas.
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Aumento de 40 vezes – bolota de material ferruginoso com detrítico
englobado.

Foto 02 - Amostra AL95, Z2P1, metro:10-15, prof. 76 cm, parede norte (4,10 a 4,70 cm), associada
a ossos e cinzas

Aumento de 40 vezes – provável bolota de argila parcialmente desagregada
durante a preparação da amostra e que gerou zona acastanhada, no centro da
imagem, mais rica em material síltico-argiloso.

Foto 03 - Amostra AL95, Z2P1, metro:10-15, prof. 76 cm, parede norte (4,10 a 4,70 cm),
associada a ossos e cinzas
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Aumento de 40 vezes – aspecto da microestrutura da pasta, com material
argiloso ligeiramente menos grosseiro que na amostra anterior, mas mesmo grau
de arredondamento.

Foto 04 - Amostra AL95, Z2P1, metro:10-15, prof. 76 cm, parede norte (4,10 a 4,70 cm),
associada a ossos e cinzas

Aumento 40 vezes – mesma condição que na foto anterior, também
apresentando alguns pontos bastante ricos em ferro.

Foto 05 - Amostra AL96, Z2P1, abertura, prof. 40 – 60 – 70.

Projeto Turvo
Sítio Água Limpa

104

Aumento 100 – bolota de argila em meio a grânulos de areia com seleção
média.

Foto 06 - Amostra AL96, Z2P1, abertura, prof. 40 – 60 – 70.

Aumento 40 vezes – aspecto da microestrutura da amostra Al 96, bastante
homogênea.

Foto 07 - Amostra AL96, Z2P1, abertura, prof. 40 – 60 – 70.

Aumento 100 vezes – bolota de material ferruginoso dentro da pasta
cerâmica; o material é pobre em detríticos arenosos, ao contrário daquele da
microfotografia 4, que apresenta detríticos incorporados.
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Foto 08 - Amostra AL96, Z2P1T5, prof. 50 – 60 - 70.

Aumento 40 vezes – granulometria bastante homogênea da amostra, com
uma bolota de argila ferruginosa com material detrítico englobado.

Foto 09 - Amostra Al96, Z2P1S1, 2odecapagem.

Aumento 40 vezes – notar a distribuição granulométrica pior que nas
amostras anteriores.
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Foto 10 - Amostra AL00, S2T2T1, metro:2A, 1odecapagem.

Dois grânulos de material ferruginoso incorporados à pasta cerâmica,
parcialmente desagregados, gerando zona colorida de pontos vermelhos, em
massa cerâmica muito vermelha; os grânulos apresentam pouco material detrítico
previamente incorporado.

Foto 11 - Amostra AL00, S2T2T1, metro:2A, 1odecapagem.

Aumento 40 vezes – região enriquecida em material ferruginoso,
provavelmente decorrente da desagregacão de bolota de argila ferruginosa.
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6- Considerações finais:
O projeto ‘Turvo’ desde o primeiro ano de desenvolvimento de
pesquisa empírica de campo, 1993, evidencia um assentamento a céu aberto no
sítio Água Limpa. Desde então foram desenvolvidas várias campanhas de
escavação em Água Limpa (ainda em processo de pesquisa), cujas análises da
documentação material tem contribuído para o conhecimento da arqueologia précolonial da bacia do Rio Turvo, estado de São Paulo.
O sítio Água Limpa é lito-cerâmico colinar e apresenta evidências
nítidas de demarcações de habitações, pelas manchas escuras, ovaladas e semiretangulares, resultantes da decomposição de cabanas circulares, sustentadas por
troncos de madeira e cobertas com materiais vegetais.
A cultura material associada a vestígios faunísticos, coletada em
várias campanhas indica uma especialização do trabalho social como: lascamento
e polimento da pedra, confecção de cerâmica, domínio do fogo, tecelagem (fibras
vegetais e possivelmente algodão), pintura monocromática na cor vermelha,
aplicação de brunidura em alguns vasilhames cerâmicos, prática de horticultura e
reconstituição de caça, coleta e pesca (em menor escala) e prática de enterrar os
mortos jovens e adultos em uma área específica do sítio com ritos de acordo com
a idade e o sexo (homens jovens com cerâmica sobre o crânio e mulheres jovens
com cerâmica associada aos membros inferiores) (Alves, 2004)
As datações absolutas por termoluminescência, processadas na
FATEC pela Profa. Dra. Sônia Tatume indicaram uma cronologia de 1524±212 a
335±35 anos antes do presente (Alves, 2004).
Até o momento foram feitas escavações em aproximadamente 60%
do sítio Água Limpa, nas Zonas 1 e 2 (a Zona 3 ainda não foi escavada), e
prospecções em outros bairros rurais de Monte Alto, assim como Anhumas I e II, e
no bairro rural Barreiro.
A indústria lítica do sítio Água Limpa possui 122 peças lascadas e 30
polidas. A técnica de percussão é predominantemente direta unipolar, enquanto
que a bipolar é secundária, com percutor duro, técnica de polimento através de
picoteamento seguido de abrasão.
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Os retoques se caracterizam da seguinte forma: em relação a
posição, 10 dos retoques estão na posição direta e 1 na alterna; em relação a
localização, temos 2 retoques que iniciam na parte distal e terminam na parte
mesial, 5 se localizam inteiramente na parte distal, 2 na mesial e 2 na proximal;
em relação a repartição 4 encontra-se com repartição total, 5 contínuo, 2 parciais;
em relação a extensão, 8 são curtos e 3 são longos; de acordo com a inclinação, 9
são abruptos e 9 semiabruptos; de acordo com a morfologia 6 são em escamas e
5 paralelos; em relação ao delineamento 2 são retilíneos, 4 são côncavos, 1
convexo, 2 regulares, 1 irregular e 1 denticulado.
As matérias-primas mais utilizadas foram: calcedônia, que possui
excelente maleabilidade para o lascamento, com 38 peças; o quartzo, muitas
vezes usados como percutores devido a sua dureza, com 37 peças, e o sílex, que
também é bem maleável para o lascamento, com 33 peças. O basalto também foi
bastante utilizado como percutor.
Sendo assim, ao se comparar a geologia da região com a matériaprima utilizada na indústria lítica do sítio Água Limpa, pode-se dizer que algumas
matérias-primas, como o quartzo e o quartzito foram coletados nas cascalheiras
da região ou próximo ao município de Jaboticabal, o arenito silicificado próximo a
Serra do Jabuticabal e o sílex também em suas proximidades (cascalheiras, por
exemplo) ou próximo a Jaboticabal, como o quartzo e o quartzito. Provavelmente,
matérias-primas como a calcedônia também de origem vulcânica poderia ser
encontrada nas cascalheiras da região ou próxima a Jaboticabal. O granito e o
basalto, também por serem de origem ígnea, são materiais que podem ser
encontrados na região onde hoje se situa o município de Jaboticabal, onde se tem
a formação Serra Geral.
Foi

evidenciado

também

a

atividade

bipolar,

mencionada

anteriormente, pelo aparecimento de lascas bipolares e bigornas, além de
instrumentos de função dupla, os quais, apresentam-se em quartzo, quartzito,
calcedônia e arenito silicificado.
A presença de estilhas, resíduos de lascamento, núcleos, percutores
associadas às estruturas de habitação e de combustão, indicam que este sítio
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representava moradias semi-permanentes e que esse grupo fabricava seus
instrumentos no próprio local onde habitava.
O uso social de peças líticas foi constatado pela presença de mãosde-pilão que indicam que houve trituração de sementes, o plano convexo constata
a atividade de aplainar algum material, assim como madeira, por exemplo, além
de aplainar os instrumentos para se produzir o fogo por fricção rotativa (Cooper,
1986). Placas de quartzo junto a sepultamentos indicam que provavelmente foram
utilizadas sociais. A atividade de percussão direta para debitagem é constatada
devido a presença de percutores duros. A bigornar e lascas bipolares constatam
atividade bipolar. Muitas vezes a bigorna poderia também ser utilizada para triturar
sementes. Polidores indicam atividade de polir objetos. Lascas com retoques
supõem-se descascar ou cortar vegetais. E os raspadores podem indicar a
atividade de descascar tubérculos com casca mais dura, assim como mandioca.
A cerâmica coletada durante as escavações de 1995, 1996 e 2000
totalizam 5341 elementos cerâmicos sendo que 926 são bordas, 111 são bojos,
80 são bases e 4224 são fragmentos sem formas definidas.
Para a montagem do artefato cerâmico foi utilizado o acordelamento,
e como acabamento de superfície tem-se o alisamento e o polimento.

Com

relação ao alisamento apresenta-se 422 bordas com alisamento bom, 94 com
alisamento razoável e 9 com alisamento ruim; em relação ao bojo encontra-se 62
com alisamento bom, 5 com alisamento razoável; com relação a base tem-se 55
com alisamento bom, 5 com alisamento razoável e 3 com alisamento ruim; em
relação aos fragmentos sem formas específicas tem-se 1898 cerâmicas com
alisamento bom, 426 com alisamento razoável, 30 com alisamento ruim. Em
relação aos elementos polidos tem-se 361 bordas com polimento bom, 41 com
polimento razoável; em relação aos bojos tem-se 36 com polimento bom e 3 com
polimento razoável; em relação as bases tem-se 17 bases com polimento bom; em
relação aos fragmentos sem formas específicas temos 1644 com polimento bom e
226 com polimento razoável.
Em relação a decoração plástica da cerâmica tem-se 45 bordas que
possuem pintura vermelha, sendo que 6 bojos possuem pinturas vermelhas, as
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bases tem-se 1 que pintada e os fragmentos sem formas definidas têm-se 611
com pinturas em vermelho.
O banho em vermelho aparece em 14 bordas, 2 bojos e 204
fragmentos sem forma específica. O uso do engobo foi utilizado em 8 bordas e em
99 fragmentos sem forma específica.
A brunidura foi bastante utilizada nos elementos cerâmicos pelo
grupo que ocupou Água Limpa, aparecendo bem abrangente em todas as formas
cerâmicas, assim como em bordas, bojos, bases e fragmentos.
A espessura das paredes das bordas coletadas em Água Limpa
varia de muito fina à média, os bojos também variam de espessura muito fina à
média, as bases variam de muito fina à grossa e os fragmentos sem forma
específica variam de muito fina a média.
A respeito da tipologia das bordas coletadas nas campanhas de
1995, 1996 e 2000 tem-se a predominância de bordas diretas com lábios
arredondados em primeiro lugar com 330 exemplares; em segundo lugar com 205
exemplares tem-se bordas expandidas com lábios planos; e em terceiro lugar
tem-se com 138 exemplares bordas entrovertida com lábios arredondados.
As tipologias dos bojos coletados em Água Limpa são côncavas e
carenadas. Sendo que, o grau dos bojos côncavos varia de 10o a 50o, e os
carenados aparecem com 10, 25, 40, 45 e 90 graus.
Com relação a tipologia das bases tem-se o predomínio da base
plana e em segundo lugar da base convexa.
A argila utilizada para a fabricação da cerâmica era possivelmente
obtida em fontes argilosas próximas ao sítio, provavelmente nos córregos Santa
Luzia e Água Limpa. Este fato certifica-se pela análise técnica de fluorescência de
raios X por dispersão em energia (EDXRF) feita em algumas amostras cerâmicas
do sítio Água Limpa. O resultado foi alta concentração de ferro (Fe) nas amostras,
o que bate com a presença de ferro na região onde se encontra o sítio, o qual,
está inserido na Formação Marília.
O grupo que ocupou Água Limpa tinha o domínio do fogo devido a
evidência de fogueiras, de queima da cerâmica e do uso do plano convexo para
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aplainar a haste e a fornalha com orifícios. O fogo também poderia ter sido
utilizado para o aquecimento, iluminação e principalmente para o cozimento e
moqueamento de alimentos.
Em relação ao uso social podem-se constatar as atividades de fiação
e tecelagem de fibra vegetal ou algodão, devido a ocorrência do fuso perfurado; a
alimentação constata-se devido a ocorrência de vasilhames cerâmicos de
tamanho pequeno e médio, indicando uma horticultura; o cuscuzeiro para
possivelmente preparar o milho para, e a alimentação a base de animais com a
recorrência de restos faunísticos juntos e próximos as fogueiras, além da coleta e
pesca (em menor escala).
As atividades simbólicas são atreladas a ocorrência do vaso
geminado, que se supõem, por analogia etnográfica, as diferentes polaridades, sol
e lua, dia e noite, seco e úmido (Silva, 2000). E ainda, pode se constatar a
diferença de idade e sexo nos ritos funerários dos sepultamentos primários, nos
quais, era colocado um vasilhame de cerâmica nos membros inferiores das
mulheres jovens, e esse mesmo tipo de vasilhame no crânio de sepultamentos de
homens jovens. Além disso, foi encontrada uma placa de cristais de quartzo junto
ao sepultamento 4 que pode ser atrelada como sendo um bem social destinado a
uma distinção social. E o carimbo em cerâmica encontrado é considerado como
um símbolo de identidade étnica.
Para acrescentar, através dos registros arqueológicos coletados no
sítio Água Limpa, foi detectada as seguintes atividades econômicas: horticultura,
coleta, caça e pesca.
Prática de horticultura devido a presença de artefatos como mão-depilão e bigorna, que poderiam ser utilizados para macerar sementes; o almofariz e
a lâmina de machado polido, estudado na dissertação de mestrado de Fernandes
(2001a) sobre o sítio Água Limpa, indicam a trituração de sementes e o segundo
indica desmatamento para fazer-se plantação. Além disso, o cuscuzeiro sugere o
consumo de milho, pois por analogia etnográfica sabe-se que esse artefato é
utilizado para o cozimento de milho.

112
Através do tamanho e principalmente do volume dos vasilhames
cerâmicos reconstituídos, percebe-se que ali não havia ainda uma agricultura, pois
esses vasilhames são considerados pequenos para a estocagem de alta produção
de grãos. Esses vasilhames ainda poderiam ter sido utilizados para o
armazenamento de líquidos.
A atividade de caça é constatada pelos restos faunísticos, de mamíferos
e répteis, encontrados principalmente próximos às fogueiras. Sendo que a coleta é
verificada pelos restos de gastrópodes e bivalves. E a atividade de pesca é
constatada pela coleta de vértebras de peixes de água doce. Verificou-se também
a atividade de fiação e tecelagem de fibra vegetal ou algodão devido a presença
de fusos perfurados.
Podemos concluir que no sítio Água Limpa ocorreu uma permanência
nas técnicas de confecção da cultura material lítica e cerâmica, na morfologia e no
emprego social dos artefatos e na indústria lítica como um todo.
A permanência das técnicas de debitagem, retoque, polimento da pedra;
e a permanência das técnicas de acordelamento de montagem do artefato
cerâmico, de acabamento, de decoração de superfície, e a recorrência de
matérias-primas indicam, de maneira contundente, a existência de um mesmo e
único grupo indígena que ocupou Água Limpa.
Os dados interpretados acima mencionados indicam o sistema
tecnológico da população pré-colonial que ocupou o sítio Água Limpa do período
de 335±35 A.P. a 1524±212 A.P.
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