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12 – Avaliação de Métodos e Seus Resultados 

 

Os métodos propostos nos capítulos anteriores só poderiam ser úteis do ponto de 

vista científico após sua implementação e posterior avaliação, permitindo que os colegas 

possam tirar suas próprias conclusões a respeito de aplicabilidade, custos e resultados 

obtidos. Nos itens seguintes serão apresentados alguns estudos de caso onde os métodos 

foram aplicados. 

 
 
12.1 - Arqueologia de Superfície: Um Estudo de Caso no Sítio Bianco 

 
Foi colocado anteriormente, no Item 8, que sítios de superfície sujeitos à ação do 

arado continuam apresentando estrutura espacial passível de estudo, não podendo ser 

considerados “destruídos” e portanto sujeitos a técnicas de coleta assistemática. Neste 

trabalho, optou-se por usar um método que permitisse a visão das peças no espaço, 

trabalhando com distribuições de peças, várias escalas de agregação das mesmas e 

comparações dos resultados obtidos. Tal tipo de análise só é possível se cada peça tiver 

sua proveniência registrada dentro do sítio por meio de um sistema de coordenadas. Este 

método, que denominaremos “coleta de superfície com proveniência individual de peças” 

ou CSPI, pode à primeira vista impressionar e ser considerado muito trabalhoso. Um dos 

objetivos deste capítulo é justamente desmistificar este tema e mostrar o quão prático e 

rentável o método pode ser.  

O Sítio Bianco foi escolhido como um dos estudos de caso a respeito do 

tratamento de sítios de superfície por vários motivos: o terreno em que o sítio se encontra, 

que há dez anos servia como pasto, foi arado durante uma das etapas de campo; a 

extensão do terreno e a quantidade de fragmentos em superfície pareciam ideais para que 

se testasse a eficácia do método, sendo a área grande o suficiente para que se obtivesse 

uma boa noção da forma do sítio, ocorrendo apenas um truncamento na porção N e NW 

do mesmo, devido à cobertura vegetal; além disso, o sítio era importante por sua 

característica de “sítio fronteiriço”, sendo um dos sítios Tupiguarani mais meridionais do 

Alto Taquari.   
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A primeira atividade a ser executada em um sítio com visibilidade ótima é a 

prospecção de superfície. Um dos componentes do método descrito acima é a técnica de 

prospecção denominada varredura sistemática, onde os membros da equipe caminham 

lado a lado, a distâncias regulares entre si, inspecionando o solo em busca de artefatos 

(vide item 10.2.2). A vantagem óbvia desta técnica é permitir uma cobertura completa e 

regular do terreno no menor intervalo de tempo. Permitir que os membros da equipe 

caminhem a esmo é ineficaz em termos de tempo e de cobertura (quantas vezes uma 

mesma área foi percorrida por pessoas diferentes, e quantas áreas restaram sem 

inspeção?). Outra faceta desta técnica é a utilização de bandeirolas de plástico para 

marcar a posição das peças in loco. Deste modo, os membros da equipe não coletam as 

peças que encontram, mas fincam uma bandeirola ao lado de cada peça40. Para evitar 

qualquer tipo de erro sistemático nas observações, os membros da equipe têm suas 

posições trocadas a cada varredura. O resultado imediato desta técnica é bastante 

revelador: pode-se perceber, ainda em campo, onde ocorrem concentrações de material, 

quais suas dimensões e como elas se distribuem no espaço. O poder de tal informação em 

termos de tomada de decisões é bastante grande, e por si só já justificaria o procedimento. 

 

12.1.1 – Registro do Material 

 

Uma vez “bandeiradas”, as peças puderam ser registradas e coletadas. O 

procedimento utilizado no Sítio Bianco se valeu de equipamentos de topografia (um 

teodolito ótico/mecânico na primeira etapa e um teodolito digital na segunda etapa) para 

registrar a posição horizontal das peças. Demarcados dois eixos principais e ortogonais 

que se cruzavam em um ponto de origem, as leituras das peças foram feitas com os 

aparelhos e amarradas aos eixos. Obtivemos, desta maneira, coordenadas cartesianas para 

cada peça, o que permitiu posteriormente sua plotagem em um mapa do sítio. Este 

procedimento exigiu que cada peça tivesse seu número designado já em campo, o que se 

fez por meio de etiquetas e sacos plásticos individuais. Em uma planilha foram anotados 

os dados obtidos pelo aparelho de topografia, o número da peça e sua categoria 

                                                           
40 Em termos práticos, peças distantes a menos de 10 cm foram registradas como provenientes do mesmo 
ponto. 

 240



(cerâmica, lítico, etc). Após este registro, a peça era ensacada com sua respectiva 

etiqueta. Em termos práticos, este procedimento anula totalmente a necessidade de 

qualquer tipo de quadriculamento. Com a exceção dos dois eixos principais, que foram 

efetivamente locados por meio de piquetes e barbante, não houve motivo para realizar 

qualquer outro tipo de demarcação; com efeito, o sítio estava quadriculado de maneira 

virtual, posto que todas as peças teriam suas coordenadas cartesianas calculadas.  

Cabe notar que outro efeito do senso comum foi superado: o registro individual de 

alguns milhares de peças, em um terreno arado e por meio de equipamento de topografia 

poderia parecer à primeira vista uma tarefa titânica e extremamente custosa em termos de 

tempo. Nossos resultados mostraram porém que o tempo gasto na plotagem individual de 

peças não é tão elevado assim. Conforme pode ser observado na Tabela 12 , as taxas de 

leitura efetuadas com um teodolito ótico são bastante satisfatórias, e obviamente podem 

ser melhoradas com a utilização de um teodolito eletrônico, já que as leituras de ângulo 

são dadas na tela, e com precisão de 20 segundos de grau. As medidas de distância, 

porém, tanto com um aparelho como com o outro, são calculadas a partir das linhas da 

estádia e o processo é moroso (toma vários segundos para cada leitura) e cansativo para o 

operador.  
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Data Instrumento Taxa /minuto Taxa / hora 
26/jun/99 Teodolito ótico 1,26 peça 76 peças 
06/jul/99 Teodolito eletrônico 1,48 peça 89 peças 
08/jul/99 Idem 1,76 peça 106 peças 
08/jul/99 Idem 1,80 peça 108 peças 
08/jul/99 Idem 1,93 peça 116 peças 
08/jul/99 Idem 2,27 peças 136 peças 
08/jul/99 Idem 2,20 peças 131 peças 
08/jul/99 Idem 2,34 peças 140 peças 
08/jul/99 Idem 2,34 peças 141 peças 
08/jul/99 Idem 2,28 peças 137 peças 
08/jul/99 Idem 2,27 peças 136 peças 

06/set/99(*) Idem 1,68 peça 101 peças 
06/set/99(*) Idem 1,28 peça 77 peças 
06/set/99(*) Idem 1,92 peça 116 peças 
06/set/99(*) Idem 1,92 peça 116 peças 

  Média = 1,91 peça Média = 115 peças 
 

Tabela 12 - Taxas de leitura de peças utilizando-se um teodolito ótico marca Fuji e um 
teodolito eletrônico marca Nikon modelo NE-20S. As datas marcadas com 
asteriscos indicam equipe de três pessoas; as demais etapas foram feitas com 
equipes de, em média, cinco pessoas. 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 12 acima, a simples troca de aparelho 

aumentou a taxa de leitura de peças em 17%, e a taxa seguiu aumentando à medida em 

que a equipe foi se familiarizando com os procedimentos. As taxas referentes a uma 

mesma data estão apresentadas em ordem cronológica, para que se possa ter uma idéia do 

desempenho da equipe ao longo do dia. Este “efeito aprendizado” pode ser observado na 

tabela quando se compara o “pico” de leitura de 2,34 peças por minuto com a taxa inicial 

de 1,48 peças/minuto, que corresponde a um aumento de 58% na taxa de leitura. Em 

relação ao teodolito ótico, esta taxa é 85% maior. Ao mesmo tempo, pode-se observar 

que o cansaço da equipe faz com que as taxas apresentem uma certa queda ao fim do dia. 

Pode-se observar também que no dia 6 de setembro as taxas de leitura caíram um 

pouco; isto se deve ao fato de a equipe estar reduzida, contando com apenas três pessoas. 

Ainda assim, as taxas são superiores às observadas no início dos trabalhos, no mês de 

 242



julho. A média de leituras por hora é de 115 peças, o que equivaleria grosso modo a 690 

peças lidas em uma jornada de seis horas de trabalho41. 

Os números acima são médias tomadas durante o trabalho em pleno andamento. É 

claro que o processo de montar o equipamento, designar tarefas à equipe e mesmo os 

intervalos para almoço e para descanso devem ser levados em consideração no cômputo 

geral, isto sem falar nas adversidades atmosféricas. A Tabela 13 abaixo mostra as taxas 

de leitura diárias obtidas no Sítio Bianco:      

 

Data Total peças lidas /dia 
trabalho 

26/jun/99 335 peças 
27/jun/99 501 peças 
06/jul/99 512 peças 
07/jul/99 265 peças (dia chuvoso) 
08/jul/99 824 peças 
09/jul/99 63 peças (fim etapa) 
06/set/99 232 peças (fim trabalhos) 

 
Tabela 13 – Taxas de leitura de peças por dia de trabalho. 

 

Assim, se tomarmos os dias de trabalho pleno, excluindo portanto os dias de fim 

de etapa mas incluindo os dias de início de etapa e os dias chuvosos, temos uma média de 

487 peças lidas por dia. Isto quer dizer que, para um sítio arqueológico do porte de BNC, 

com aproximadamente 2.700 pontos plotados (que corresponderam a 3.500 peças), 

seriam necessários seis dias de trabalho para realizar a coleta total de superfície com 

proveniência individual de peças. No caso hipotético de um sítio com 5.000 peças, seriam 

necessários apenas 10 dias de trabalho. Este é um prazo definitivamente viável, ainda 

mais se levarmos em conta a qualidade dos resultados. 

Deve-se lembrar que a não necessidade de quadriculamento do sítio pode 

compensar plenamente o tempo gasto com o registro individual das peças (Peterson 

1982). Se o sítio tivesse sido demarcado por meio de quadrículas de, por exemplo, 10 x 

10 m, teríamos que locar no mínimo 237 quadrados, obtendo informação espacial pouco 

refinada. 

                                                           
41 De fato, no dia 8/jul foram lidas 824 peças em 6 horas de trabalho efetivo. 
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12.1.2 – Tratamento de Dados 

 

O tratamento dos dados provenientes da etapa de campo foi bastante simples, 

apesar de às vezes trabalhoso, devido ao número de leituras envolvidas (ao todo, foram 

registrados 2732 pontos). A transformação dos dados brutos (distâncias e azimutes) em 

coordenadas cartesianas foi realizada com o auxílio de programas de computador de fácil 

acesso (planilha eletrônica “Excel” [Microsoft Corporation 1997]). A  plotagem das 

peças no plano foi realizada com outro programa de fácil manuseio, o “Surfer” (Golden 

Software 1994). As análises espaciais foram realizadas com a ajuda do pacote de 

software “Archaeologist’s Toolkit”, desenvolvido por Kintigh (1998). Apenas a 

topografia do sítio foi realizada manualmente. 

Os dados foram trabalhados na forma de mapas de pontos, onde cada ponto 

representa uma peça, e na forma de mapas de densidades, onde as peças foram agrupadas 

em quadrículas imaginárias de vários tamanhos (p.ex.:, 3 x 3m, 10 x 10m) e as 

densidades de peças por quadrícula representadas na forma de curvas isométricas. O sub-

item seguinte irá tratar da análise dos resultados. 

 

 
12.1.3- Análise dos Resultados 

 
Conforme dito anteriormente, os resultados obtidos foram analisados sob duas 

óticas: a primeira privilegia os pontos e seu arranjo no espaço; a segunda privilegia 

informações resultantes da agregação destes pontos de acordo com áreas que os contêm, 

ou seja, trata de densidades de pontos. Estas duas abordagens são utilizadas de maneira 

intercambiável, dependendo da técnica necessária à resolução de um determinado 

problema. Serão abordados a seguir alguns problemas básicos, que acreditamos serem 

referentes a qualquer sítio arqueológico, e usaremos BNC como um estudo de caso. 

 

12.1.3.1 – Padrão e Dispersão 

 
Antes de iniciar a discussão a respeito de padrão e dispersão, talvez seja 

necessário definir os termos em questão, uma vez que estas palavras têm múltiplos 
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significados e nem todos eles são adequados aos interesses de nossa disciplina. Seguindo 

a definição de Hudson & Fowler ( 1966, apud: Rogers 1974), padrão é uma 

característica não dimensional de um arranjo espacial que descreve o espaçamento de 

um conjunto de objetos entre si. Quando se diz não dimensional, está-se querendo dizer 

que os padrões independem de medidas, quer seja de distância ou de área, para serem 

definidos. Dispersão, por sua vez, pode ser definida como uma característica 

unidimensional de um arranjo espacial que especifica o espaçamento ou o grau de 

disseminação de um conjunto de objetos com relação à forma de uma dada área 

(McConnell 1966 apud: Jermann 1981a).  

Quando nos deparamos com um mapa contendo pontos, cada ponto representando 

um artefato, é natural que a primeira pergunta a fazer seja a respeito da existência de 

padrões no arranjo das peças. Um conjunto de pontos pode apresentar um arranjo que 

será necessariamente descrito por um dos três tipos de padrão: aleatório, uniforme 

(regular) ou agregado (Greig-Smith 1983). Qual dos padrões descreveria melhor o arranjo 

espacial das peças recuperadas em BNC? Lembramos que a resposta a esta pergunta traz 

dentro de si outra resposta: se a ação do arado foi realmente tão intensamente destrutiva, 

esperaremos encontrar pouca agregação entre as peças. Como agente de entropia, o arado 

iria espalhar as peças de maneira tal que pouca ou nenhuma agregação seria perceptível. 

Vamos tomar como exemplo alguns fragmentos provenientes de um mesmo vasilhame: 

estas peças iniciaram sua “história” enquanto fragmentos a partir de um espaço bem 

restrito; ou foram quebradas durante o uso ou foram quebradas pelo arado. No primeiro 

caso, podemos supor que tais fragmentos tenham sido removidos e descartados em algum 

local específico para este fim, ou mesmo deixados no local da quebra. Em qualquer uma 

das situações, o mais provável é que eles tenham sido dispostos em uma área restrita, a 

menos que imaginemos a comunidade indígena executando algum tipo de ritual de 

“espalhamento proposital de cacos”. No caso de um vasilhame que estivesse inteiro, ou 

quase inteiro, e sofresse quebra pela ação de implementos agrícolas, teríamos também a 

mesma situação: todos os fragmentos seriam originalmente provenientes de uma área 

restrita. Assim, é razoável supor que todo sítio arqueológico “intacto” ou em “bom 

estado” apresentará um padrão de distribuição de peças semelhante ao que ocorre em 
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uma aldeia indígena ou em um acampamento de caçadores. Teremos áreas com maior 

concentração e áreas com menor concentração de material. Até aqui, nada de novo. 

Seguindo este raciocínio,  podemos deduzir que quanto maior a agregação das 

peças, maior a integridade espacial do sítio, e quanto mais “destruído” pelo arado um 

sítio tiver sido, menor agregação de peças ele apresentará; as peças provavelmente 

estariam dispostas de maneira aleatória, ou mesmo com distâncias máximas entre si, 

apresentando um padrão de dispersão máxima, uniforme, também conhecido como 

regular. Um pressuposto básico contido nesta hipótese é o de que a ação do arado não 

promove rearranjo no posicionamento das peças a ponto de “criar” novos agregados. Isto 

é, peças pertencentes a um agregado original, que tivessem sido parte de um mesmo 

vasilhame ou descartadas em um mesmo local, não se combinariam com peças 

provenientes de outros vasilhames ou de outros locais de descarte por meio da ação do 

arado para formar um novo agregado. A formação de agregados “espúrios” é, portanto, 

descartada na formulação desta hipótese, e os dados empíricos a respeito da mecânica de 

implementos agrícolas fornecem uma base confiável a este pressuposto. Rearranjo de 

peças implica em transporte diferencial e orientado de material proveniente de áreas 

distintas convergindo para áreas específicas, o que não se verifica na prática (conforme 

amplamente exposto no Item 8). 

Uma maneira (não muito satisfatória) de se avaliar o grau de agregação de um 

conjunto de pontos é pela simples inspeção visual dos mesmos no espaço. A Figura 12 

mostra um arranjo de pontos aleatórios dentro de uma área de 2.500 m² (50 x 50 m). Tal 

arranjo de pontos é o que deveríamos esperar de um sítio “destruído” pelo arado. A 

Figura 13 mostra um mapa de pontos abrangendo a área do Sítio Bianco como um todo. 

Cada ponto corresponde aproximadamente a uma peça (vide nota 37), e podemos 

perceber intuitivamente que as peças não parecem dispostas de maneira aleatória. O sítio 

apresenta um padrão de distribuição de peças em sua área central que poderíamos chamar 

de circular, ladeado por duas outras concentrações aparentemente isoladas. Comparações 

como a apresentada acima, baseadas apenas em impressões, não são muito úteis do ponto 

de vista científico. O que para uma pessoa é “agregado”, pode parecer “aleatório” para 

outra, ou mesmo “regular” para uma terceira, e não se espera que todos concordem a 

priori quanto à agregação das peças do sítio. Torna-se necessário avaliar de maneira 
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menos ambígua qual é o padrão exibido pelas peças, e o que isto pode significar em 

termos de integridade do sítio. 

 

12.1.3.1.1 – Medidas de Distanciamento da Distribuição Aleatória 

 

 

Existem vários testes e medidas que visam determinar em que grau uma 

distribuição de pontos se distancia do padrão aleatório. Tais testes são empregados 

principalmente por biólogos que estudam ecologia vegetal (p. ex.: Greig-Smith 1983) e 

geógrafos (p.ex.: Hammond & McCullagh 1975), alguns já tendo sido utilizados por 

arqueólogos ( Ebert 1992; Hodder & Orton 1976; Nance 1983; Whallon 1973 1974). 

Existe uma ampla discussão com relação às vantagens e desvantagens de cada teste e dos 

índices numéricos que descrevem as distribuições de pontos no espaço. Aqui serão 

apresentados três tipos mais conhecidos e utilizados na literatura arqueológica: a análise 

do vizinho mais próximo (nearest neighbor analysis); a relação entre variância e média - 

RVM (variance to mean ratio – VMR); e o Índice de Morisita, Iδ. Cada um deles 

apresenta problemas e vantagens específicos que não serão discutidos profundamente 

aqui, e a utilização de vários índices é a medida mais segura para se chegar a uma 

conclusão sobre padrões de distribuição. Para uma discussão mais aprofundada dos 

métodos apresentados, além de vários outros existentes, o leitor é remetido a Carr (1984), 

Greig-Smith (1983), Jermann (1981a,b), Hodder & Orton (1976), Kintigh (1990), Ord 

(1972) e Rogers (1974). 

 

12.1.3.1.1.1 – Análise do Vizinho Mais Próximo  

 
A chamada análise de vizinho mais próximo (Kintigh 1990; Whallon 1974) 

envolve medidas de distância entre pontos vizinhos. Serve para definir uma dispersão e 

ao mesmo tempo dá pistas a respeito do padrão exibido por um conjunto de pontos. 

Tendo como base o tamanho da área e o número de pontos nela existentes, pode-se 

calcular a média das distâncias entre um determinado ponto e seu vizinho mais próximo, 

que chamaremos de média obtida. O segundo passo é calcular a média das distâncias de 

um mesmo número de pontos em uma mesma área com os pontos dispostos de maneira 
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aleatória. Esta é a chamada média esperada. A média de distâncias obtida é então 

dividida pela média de distâncias esperada, e o resultado é um parâmetro denominado R. 

Se as distâncias obtidas forem em média superiores às distâncias esperadas para um 

padrão aleatório, R é superior a 1,0 , o que reflete um padrão regular. Se R for igual ou 

próximo a 1,0 , estamos lidando com um padrão aleatório. Se R for inferior a 1,0 temos a 

média obtida inferior à média esperada, o que reflete um padrão agregado. Além do 

índice, é possível termos acesso à significância estatística do resultado por meio de um 

teste de comparação com a distribuição normal (neste caso, por termos um número de 

dados alto; ver Whallon [1974] para observações com relação a dados pouco 

abundantes). 

O teste foi empregado em duas situações: no sítio como um todo e em uma área 

de 90 x 90 m na porção central, onde as peças apresentam uma distribuição circular, que 

pode ser observada na Figura 14 . Os coeficientes de agregação R sofrem de um mal que 

já foi exposto por vários autores (p.ex.: Hodder & Orton 1976:41-42; Donnelly 1978) 

como um problema básico do método: os limites das áreas das quais eles derivam não são 

“naturais”. No caso do Sítio Bianco não teríamos este problema, uma vez que a área 

arada é bastante superior à área de dispersão de peças (com exceção da porção norte do 

sítio, truncada pelo reflorestamento de eucalipto). Os cálculos do coeficiente para a área 

central, (Figura 14) por sua vez, padecem do problema porque seus limites foram 

definidos propositalmente. 

 
 Índice R R observado R esperado Teste de 

significância 
(Test C) 

Sítio BNC 0,55 0,97 1,75 p < 0,05 
Área Central 0,82 0,81 0,99 p < 0,05 

 

Tabela 14 – Análise do vizinho mais próximo realizada na área total do sítio e em uma 
área restrita de 8.100 m². 

 

De qualquer modo, apesar dos problemas de limite, estamos realmente tratando de 

um padrão agregado. Além dos valores absolutos dos índices, que por serem inferiores a 
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Figura 14 
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1,0 denotam agregação, temos o teste de significância indicando que as probabilidades de 

que tais pontos façam parte de um arranjo aleatório são mínimas. 

 

12.1.3.1.1.2 – Relação Entre Variância e Média - RVM 

 

Contrariamente ao que ocorreu no teste anterior, onde os pontos foram utilizados 

como fonte de informação, a RVM é um teste realizado por meio da tabulação de dados 

provenientes de áreas. No caso de BNC, se realizássemos um quadriculamento da área 

ocupada pelo sítio, cada quadra iria conter um determinado número de peças em seu 

interior. Como os dados estão em forma de coordenadas cartesianas, é necessário realizar 

um quadriculamento virtual do sítio e relacionar conjuntos de peças a determinadas 

quadras. Dependendo do tamanho das quadras, teremos um número variável de peças em 

seu interior, bem como uma proporção variável de quadras cheias e de quadras vazias. Se 

tabularmos os dados provenientes das quadras e obtivermos a média de peças por quadra 

e sua respectiva variância, podemos obter informações a respeito do grau de agregação 

das peças por conta de uma propriedade inerente aos arranjos aleatórios: a variância e a 

média são iguais, e portanto a relação variância/média = 1,0. Resultados mostrando RVM 

superior a 1 indicam padrões mais agregados, e resultados inferiores à unidade indicam 

padrões regulares. A significância da diferença do valor da RVM em relação a uma 

distribuição aleatória pode ser avaliada por meio de um teste t ou mesmo pelo qui-

quadrado (Greig-Smith 1983).  

O tamanho das unidades espaciais (neste caso, das quadras) pode ter influências 

sobre o valor da RVM, que irá flutuar dependendo do número de peças contido nas 

quadras. Esta influência pode ser explorada por ser, teoricamente, relacionada aos 

tamanhos (áreas) dos agregados existentes no conjunto total de pontos (ver Ebert 1992; 

Greig-Smith 1983). Vamos aqui apresentar os dados de RVM para quadras de vários 

tamanhos dentro da área total do sítio, apresentada na Figura 13). Os resultados estão 

apresentados na Tabela 15. 
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Área 
quadra 

No. 
quadras 

Média 
(peças/quadra) 

Variância RVM Significância 
  

1m² 23.890 0,114 0,163 1,426 t = 46,57; p<0,001 
2 m² 12.686 0,215 0,410 1,905 t = 72,10; p<0,001 
4 m² 7.874 0,347 1,035 2,983 t = 124,44; p<0,001 
8 m² 3.960 0,690 3,362 4,875 t = 172,40; p<0,001 
16 m² 1.984 1,450 11,958 8,249 t = 228,26; p<0,001 
32 m² 990 2,759 41,238 14,950 t = 310,19; p<0,001 
64 m² 512 5,334 139,492 26,151 t = 402,03; p<0,001 

128 m² 253 10,794 502,329 46,536 t = 511,14; p<0,001 
256 m² 128 21,336 1829,082 85,728 t = 675,17; p<0,001 
512 m² 72 37,930 5186,87 136,746 t = 808,80; p<0,001 

1024 m² 32 85,344 14849,66 173,998 t = 681,09; p<0,001 
 
Tabela 15 – Resultados de RVM para a área total do sítio com variação do tamanho das 

quadras. 
 

Novamente, os resultados apontam para agregação dos pontos, uma vez que os 

valores de RVM são todos superiores a 1,0. 

 

12.1.3.1.1.3 – Índice de Morisita – Iδ 

 

O Índice de Morisita (Jermann 1981a,b; Greig-Smith 1983), é também baseado na 

relação entre quadras “cheias” e quadras vazias. A fórmula que descreve o índice é dada 

por: 

 
                                         Iδ = q  Σ n(n-1) 
                                                       N(N-1) 
Onde  
q é o número de quadras, 
n é o número de pontos existente em uma determinada quadra 
N é o número total de pontos. 
 

Os valores de Iδ tenderão a 1 para distribuições aleatórias, variarão de 1 até q para 

distribuições agregadas  e serão inferiores a 1 para distribuições regulares. O teste 

estatístico para avaliar o grau de desvio da distribuição aleatória é dado pela fórmula 

                                       

 

                                     F = Iδ (N –1) + q - N 
                                                      q - 1   
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cujo valor é comparado à tabela da distribuição F com (q –1) graus de liberdade para o 

numerador e infinidade para o denominador (vide Jermann 1981a:102-103 e Shennan 

1997:88 para detalhes). 

As tabelas 16 e 17 mostram os resultados da aplicação das fórmulas acima em 

duas situações: no sítio como um todo e na porção central. 

 

Tamanho da quadra No. de 
quadras 

Iδ F Probabilidade (*) 

1 m² 23.890 4,73 1,42 p ~0,0 
2 m² 12.686 5,21 1,90 p ~0,0 
4 m² 7.874 6,72 2,98 p ~0,0 
8 m² 3.960 6,62 4,97 p ~0,0 
16 m² 1.984 6,32 8,32 p ~0,0 
32 m² 990 6,06 14,96 p ~0,0 
64 m² 512 5,72 26,20 p ~0,0 

128 m² 253 5,22 46,72 p ~0,0 
256 m² 128 4,97 86,40 p ~0,0 
512 m² 72 4,58 138,67 p ~0,0 

1024 m² 32 3,03 179,61 p ~0,0 

 
         (*) Calculada por meio da função FDIST do Microsoft Excel. 
 
Tabela 16 – Área total do Sítio BNC. Tabulação de valores de Iδ para diferentes 

tamanhos de quadra.  
 

 

Tamanho da quadra No. de 
quadras 

Iδ F Probabilidade(*) 

1 m² 7.920 2,41 1,37 p ~0,0 
2 m² 4.032 2,56 1,80 p ~0,0 
4 m² 1.980 2,46 2,54 p ~0,0 
8 m² 1.024 2,58 4,21 p ~0,0 
16 m² 506 2,46 7,01 p ~0,0 
32 m² 256 2,43 12,66 p ~0,0 
64 m² 132 2,20 20,06 p ~0,0 

128 m² 64 2,01 34,24 p ~0,0 
256 m² 36 1,84 50,68 p ~0,0 
512 m² 16 1,40 56,37 p ~0,0 

1024 m² 9 1,19 51,00 p ~0,0 
          
        (*) Calculada por meio da função FDIST do Microsoft Excel. 
 
Tabela 17 – Sítio Bianco, área central. Tabulação de valores de Iδ para diferentes 

tamanhos de quadra.  
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Conforme esperado, os índices mostraram uma forte tendência à agregação por 

parte das peças provenientes de BNC, independente do tamanho das quadras utilizadas na 

análise e do local escolhido para a análise (sítio todo ou detalhe do sítio). A probabilidade 

de que tais arranjos sejam aleatórios é praticamente nula. 

 

12.1.3.1.1.4 – Escala de Agregação 

 

Embora os dados apresentados acima atestem que o padrão exibido pelas peças do 

sítio é agregado, não conseguimos efetivamente perceber qual é a escala em que ocorre a 

agregação das peças, ou seja, qual o(s) tamanho(s) do(s) agregado(s) de peças. Existem 

pelo menos duas maneiras de determinar esta escala, ambas se utilizando dos dados já 

coligidos anteriormente. A primeira delas leva em conta os valores da RVM para 

diferentes tamanhos de quadra. O raciocínio que embasa este método pode ser encontrado 

em Ebert (1992:192). Basicamente, à medida em que o tamanho das quadras aumenta, 

cada uma delas contém mais e mais peças, e ao mesmo tempo diminui o número de 

quadras vazias. A RVM vai aumentando sistematicamente, até atingir um pico que 

representa o tamanho de quadra que mais se aproxima da escala de agregação. Quando a 

RVM começa a diminuir, é sinal de que as quadras já são maiores do que os agregados 

existentes. O Gráfico 7 representa as variações de RVM para diferentes tamanhos de 

quadra. Pode-se observar que há um pico em torno de 4.096 m², ou seja, por este método 

foram detectados agregados com dimensões em torno de 65 m no sítio42. 

A segunda maneira de determinar a escala de agregação consiste na utilização da 

relação resultante da divisão do índice de Morisita para uma quadra de área A pelo índice 

obtido para uma quadra com o dobro de área, ou seja, 2A. A divisão de “Iδ” (índice 

obtido para um determinado tamanho de quadra) por “I2δ” (índice obtido para uma 

quadras com o dobro de área) resulta em valores cujo(s) pico(s) denota(m) agregação 

(Morisita 1959 apud: Jermann 1981b). O Gráfico 8 mostra os resultados obtidos para o 

sítio, e pode-se perceber que além da escala em torno de 4.096 m² anteriormente definida, 

foi detectada uma escala menor em torno de 1.024 m², que sugere agregados com 

                                                           
42 A raiz quadrada de 4.096 é 64. 
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Gráfico 7- Valores de Relação Variância / Média para diferentes tamanhos de quadra, 
mostrando um pico em torno de 4.096 m² que indica a escala de agregação das peças. 
 

Sítio Bianco - Relação Entre Índices de Morisita
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Gráfico 8  -Relação entre os índices de Morisita para quadras com áreas dobradas onde se 
percebe duas escalas de agregação, uma em torno de 512 m² e outra em 2048 m².   
 



dimensões em torno de 30 m. Uma inspeção da Figura 15, que mostra o sítio 

quadriculado de 10 em 10 metros, parece confirmar estes resultados: os agregados que 

formam o anel central apresentam dimensões em torno de 60 m; os dois agregados 

isolados à direita da figura, por sua vez, apresentam dimensões por volta de 30 m. 

 

12.1.3.1.2 – Medidas de Dispersão 

 

A análise do vizinho mais próximo leva em consideração apenas a distância entre 

um ponto e seu vizinho mais próximo. Fornece dados a respeito de agregação, mas não 

de dispersão. Um índice que pode ser mais interessante do ponto de vista da dispersão 

(apesar de não informar nada a respeito da agregação) faz parte de uma ferramenta 

analítica desenvolvida por Hodder & Okell (1978), denominado Índice A, que será 

discutido mais à frente. No cálculo do Índice A torna-se necessário, entre outras coisas, 

calcular a distância média interpontos (DMI), que nada mais é do que a média das 

distâncias entre um determinado ponto e todos os outros pontos do conjunto, ou seja, a 

soma de todas as distâncias dividida pelo número de pontos menos um. Esta média de 

distâncias nos diz o quanto as peças de um sítio estão “espalhadas”. Este valor não pode 

ser encarado como um índice absoluto de dispersão, mas ainda assim pode ser útil em 

termos comparativos. 

A Tabela 18 mostra os valores de distâncias médias interpontos calculadas para 

duas situações: área total do sítio e a área central. 

 

 Número de peças DMI 

Área Total  2731 60,95 m 

Área Central 2080 40,25 m 

Tabela 18 – Valores de distância média interpontos (DMI) para o Sítio BNC. 

 
Os resultados apresentados na Tabela 18 parecem satisfatórios, ao menos 

intuitivamente, enquanto medidas de dispersão. O valor obtido para o sítio como um todo 

só é significativo a partir de comparações futuras a serem realizadas com outros sítios 
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Figura 15 
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sujeitos ao mesmo método de registro. Desta maneira, não precisaríamos nos basear 

apenas em julgamentos subjetivos para dizer que um é mais “espalhado” ou mais “ralo” 

do que o outro. 

   
12.1.3.2 – Forma   

 
Do ponto de vista arqueológico, a forma é uma das características mais 

importantes que pode ser exibida por um arranjo de pontos. Forma pode ser definida 

como uma característica bidimensional de um arranjo espacial definida por meio de uma 

curva fechada (Bunge 1962 apud: Rogers 1974). É a partir da forma que se pode falar em 

densidade, por exemplo. Áreas de coleta são definidas a partir de uma forma, de uma área 

circunscrita por uma linha imaginária que separa o “sítio” do “entorno”, ou que define 

uma “feição” dentro de um sítio. Sondagens são realizadas para definir os limites de um 

sítio, ou seja, para delinear a forma do mesmo. A forma de um sítio arqueológico, 

definida pelo arranjo espacial dos artefatos, é também a característica que mais se 

aproxima de uma escala humana de atividades,  sendo portanto uma das evidências mais 

diretas da organização espacial de uma comunidade extinta.  

Se a definição de uma forma depende da imposição de um limite ou curva 

fechada, e se estamos lidando com conjuntos de pontos ao invés de curvas, torna-se óbvio 

que a definição de tal limite será uma função do método utilizado na síntese da 

informação proveniente dos pontos. Não há portanto uma forma única e absoluta, mas 

sim formas derivadas de diferentes técnicas de manipulação de dados. Todo e qualquer 

mapa, publicado ou não, representa apenas uma das infinitas possibilidades de 

representação da realidade (vide Jermann & Dunnell 1979:32-33 para uma importante 

discussão a respeito de mapas enquanto modelos). 

 
12.1.3.2.1 – A Forma do Sítio 

 

Inicialmente, vamos nos ater à forma do Sítio BNC como um todo. A Figura 13 

mostra as peças distribuídas no espaço; a Figura 16 mostra um mapa de isopletas 

representando valores de densidade de peças por quadras de 4 m², gerado pelo programa 
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Figura 16 
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SURFER, onde o método de interpolação utilizado foi o linear por triangulação. A 

triangulação linear talvez não seja o método mais apropriado para interpolar curvas de 

densidade, uma vez que a diferença de valores de densidade entre quadras contíguas 

provavelmente não é linear, mas uma discussão a este respeito fugiria dos objetivos 

imediatos deste trabalho. Foram testados vários métodos de interpolação e vários 

tamanhos de quadra, e alguns exemplos dos resultados obtidos são apresentados nas  

figuras 17 a 21.  

A vantagem destes mapas de densidade sobre os mapas de pontos está na 

possibilidade da melhor observação de padrões e formas resultantes da “limpeza” do 

“ruído de fundo” promovido pela grande quantidade de peças. Além disto, os mapas de 

densidade apresentam curvas fechadas que, pela definição acima, definem formas. 

Apesar de haver um truncamento do sítio devido à vegetação, a disposição das peças 

sugere que o limite superior da figura corresponde aproximadamente ao limite do sítio. O 

mesmo não se pode dizer das duas concentrações de peças à direita da figura, que 

demandarão estudos futuros para uma melhor caracterização de suas formas.  De 

qualquer modo, os mapas de densidade permitiram uma melhor caracterização da forma 

do “anel” existente na área central da figura, além de facilitarem a percepção de uma 

característica não tão óbvia do mesmo:  há uma diminuição da densidade de peças na 

porção inferior direita do anel, conforme pode ser observado nas figuras 22 e 23. Tanto a 

feição anelar como a interrupção permitem algumas interpretações, que serão 

apresentadas no Item 14. 

 

12.1.3.2.2- Delimitação dos Agregados Intra-Sítio 

 
Uma inspeção das figuras 16 a 21 sugere a existência de agregados de peças 

dentro do sítio. A delimitação destes agregados merece alguma atenção, uma vez que 

muito provavelmente eles representam testemunhos da organização espacial reinante à 

época da ocupação. Para descrever e determinar os tamanhos destes agregados de 

maneira mais rigorosa iremos nos valer de um método matemático descrito e utilizado 

por vários autores, denominado “agregação locacional pura” ou simplesmente “k-
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Figura 17 
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Figura 19 
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Figura 20 
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Figura 21 
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Figura 22: Detalhe da área central do Sítio Bianco, mostrando o formato anular das 
concentrações cerâmicas.  A seta indica uma interrupção no anel, sugerindo uma 
possível área de circulação ou acesso à “praça central”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 23 
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meios43” pelos arqueólogos (Kintigh 1990; Kintigh & Ammerman 1982; Simek & Larick 

1983). 

O algoritmo utilizado neste método se utiliza das coordenadas cartesianas dos 

pontos e aloca cada ponto a um determinado agregado de modo a minimizar o índice 

denominado SSE (sum-squared error) ou SQR (soma de quadrados residual), que é a 

soma do quadrado das distâncias de cada ponto ao centro do agregado ao qual eles foram 

designados. O método busca uma solução de designação de pontos a determinados 

agregados de forma que a SQR seja a menor possível, posto que quanto menor seu valor, 

mais homogêneos são os grupos obtidos. A localização do centro de um agregado é dada 

pela média das coordenadas dos pontos que fazem parte daquele agregado (Kintigh 

1990:185). O número de agregados a serem formados por um padrão de pontos não é 

dado pelo método, mas sim a partir de uma decisão apriorística do pesquisador, que deve 

decidir qual o número máximo de agregados que pode ser de interesse na análise. São 

realizadas então simulações para soluções de um, dois, três agregados e assim 

sucessivamente, por meio de um pacote estatístico (Minitab Inc 1996). Ao mesmo tempo, 

são realizadas simulações para padrões de pontos  aleatórios (vide Kintigh 1990:185 para 

uma descrição do método utilizado na obtenção de padrões aleatórios a partir dos dados 

originais). Os resultados obtidos para as diferentes soluções de agregados são plotados 

em gráfico, expressos em termos da porcentagem do SQR obtido para a solução de 

agregado único. Este gráfico tem (no mínimo) duas utilidades: indica se o padrão é 

agregado, aleatório ou regular e ao mesmo tempo, no caso de agregação, indica qual a 

solução ou soluções (número de agregados) que refletem de maneira mais adequada o 

padrão de pontos. Ao compararmos a curva obtida pelos dados de BNC com as curvas 

das simulações aleatórias (Gráfico 9), podemos perceber que os valores de log % SQR 

para BNC (linha cheia) são consistentemente menores do que o esperado para padrões 

aleatórios (linhas tracejadas), mostrando - novamente - que estamos tratando de um 

padrão agregado (Kintigh & Ammerman 1982). A maior utilidade do método neste caso, 

porém, é que a existência de inflexões na curva indicam as configurações onde ocorreram 

as melhores agregações de pontos, ou seja, onde a SQR diminuiu sensivelmente (op. 

cit.:45). No caso do Sítio Bianco, isto ocorre para as soluções de 5 e 9 agregados. Cada 

                                                           
43 K-means no original. 
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Gráfico  9  : Valores do log% soma de quadrados residuais obtidos para várias soluções 
de agregados. A linha cheia se refere ao Sítio Bianco; as linhas tracejadas resultam de 
cinco simulações com coordenadas aleatórias. 
 
 
 
 
 
 



agregado pode ser representado graficamente pelo conjunto de pontos a ele designado ou 

pelo centróide, que pode ser considerado o “centro de gravidade” do agregado (op. 

cit.:41), um ponto único cujas coordenadas cartesianas são obtidas pela média de todas as 

coordenadas dos pontos constituintes do agregado. O próximo passo foi plotar os mapas 

de pontos relativos às soluções de 5 e 9 agregados, que podem ser observados nas figuras 

24 e 25 e os centróides de cada agregado para cada uma das soluções, que podem ser 

observados nas figuras 26 e 27. A inspeção das figuras sugere que a solução de 5 

agregados é pouco adequada para representar o sítio; na Figura 24 pode-se perceber que 

houve uma delimitação um tanto insatisfatória da área central, onde um dos agregados 

parece ter sido “cortado” ao meio para dar origem a dois agregados distintos. Além disto, 

a Figura 26 mostra os centróides formando um triângulo na área central, que é 

obviamente anelar. A solução de 9 agregados mostrou-se bem mais satisfatória; a Figura 

25 oferece uma partição das peças menos arbitrária, e os centróides formam efetivamente 

um círculo, conforme pode ser observado na Figura 27.  

 

12.1.4 – Resumo das Características do Sítio  

 

O Sítio Bianco apresentou material cerâmico e lítico lascado cobrindo uma área 

aproximada de 23.700 m², de formato genericamente anular, constituída por seis 

concentrações de peças, além de outras três concentrações periféricas cuja forma não 

pôde ser determinada devido à cobertura vegetal. A densidade média de peças na 

superfície do sítio, computada pela divisão do número total de peças pelo número de 

quadras de 1 m² contendo ao menos uma peça, é de 1,26 peças / m². A técnica de coleta 

de material mostrou-se bastante satisfatória e permitiu a aplicação de vários métodos 

estatísticos que, dentre outros resultados, confirmaram a não aleatoriedade do arranjo das 

peças no espaço e, portanto, indicaram que o sítio não pode ser considerado destruído. Os 

resultados obtidos encorajaram a aplicação do método em outro sítio, conforme será 

apresentado a seguir.   
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Figura 24 
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Figura 25 
 
 
 

-50.00 0.00 50.00 100.00 150.00

-50.00

0.00

Sítio BNC - Resultado de k-médias com 9 agregados

Escala em metros

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 26 
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Figura 27 
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12.2 – Arqueologia de Superfície II: O Sítio Boa Vista como Estudo de Caso 

 

O Sítio Boa Vista (BVT), já apresentado Item 11 (sub-item 11.4), apesar de ter 

sido sujeito aos mesmos procedimentos de levantamento sistemático de superfície e 

plotagem individual de peças, foi trabalhado de maneira distinta do Sítio Bianco em um 

aspecto básico: não houve coleta de material, excetuando-se a coleta de nove (09) 

fragmentos destinados à datação por TL. O objetivo neste caso não era a obtenção de uma 

coleção extensa de fragmentos cerâmicos da Tradição Itararé-Taquara, mas sim a 

determinação cronológica e a definição da forma do sítio a fim de se poder iniciar um 

banco de dados. Sítios desta Tradição são pouco conhecidos do ponto de vista espacial, 

sendo raros os casos onde se tem plantas mostrando as áreas de dispersão de material 

arqueológico44. O objetivo foi portanto dar um primeiro passo na direção de futuras 

comparações com outros sítios de mesma filiação cultural e até mesmo com os sítios 

Tupiguarani conhecidos na região. Um outro objetivo, voltado mais para o 

desenvolvimento de métodos, reside na comparação entre dois eventos distintos de 

registro de superfície; a pergunta básica é: uma coleta de superfície é suficiente para 

delimitar e caracterizar um sítio arqueológico? Existiria redundância entre duas coletas de 

superfície realizadas em um mesmo sítio em épocas do ano diferentes? Podemos nos 

satisfazer com uma única visita a um sítio, ou múltiplas etapas se fazem necessárias? 

  

12.2.1 - Métodos 

 

A prospecção de superfície por meio de varredura sistemática e a demarcação das 

peças por meio de bandeirolas foram realizadas da mesma maneira que no Sítio Bianco. 

O registro de peças, por sua vez, foi feito em duas etapas, a primeira em abril de 2000, 

com uma estação total Zeiss, modelo Elta R45, e a segunda em novembro do mesmo ano, 

com um teodolito eletrônico Nikon, modelo N-20S. As duas etapas de campo tiveram 

como objetivo a plotagem de todas as peças aflorantes à superfície, e foram realizadas 

                                                           
44 Na realidade, desconhecemos qualquer planta de sítio referente à Tradição Itararé-Taquara na 
bibliografia consultada, e mesmo menções à forma dos sítios. 
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quando as plantas já estavam com aproximadamente 10 cm de altura. A primeira etapa 

resultou no registro de 359 peças, e na segunda etapa foram registradas 683 peças.  

As vantagens da estação total sobre o teodolito se fazem aparentes em vários 

aspectos; primeiramente, além da leitura digital dos azimutes, a estação total conta com 

um dispositivo eletrônico de medição de distância, o que permite uma precisão 

milimétrica na localização das peças e, o que é mais importante, elimina totalmente erros 

de leitura; em segundo lugar, o aparelho poupa o operador na medida em que são 

necessários vários segundos a menos para cada visada, evitando ao final do dia os 

clássicos sintomas de “vista cansada”; em terceiro lugar, os dados podem ser 

descarregados diretamente da estação total para um computador, economizando várias 

horas de digitação em gabinete.  

As tabelas 19 e 20 abaixo mostram as taxas de leitura obtidas com o  uso do 

teodolito eletrônico e da estação total. As leituras realizadas em uma mesma data são 

apresentadas em ordem cronológica para que se possa ter uma idéia do desempenho da 

equipe ao longo do dia. 

Data Instrumento Taxa /minuto Taxa / hora 
09/abr/2000 Estação total 2,00 peças 120,6 peças 
09/abr/2000 Idem 1,98 peças 119,1 peças 
09/abr/2000 Idem 2,33 peças 139,8 peças 
09/abr/2000 Idem 2,33 peças 139,8 peças 
09/abr/2000 Idem 2,23 peças 133,9 peças 
09/abr/2000 Idem 2,37 peças 142,1 peças 
09/abr/2000 Idem 2,31 peças 138,9 peças 
09/abr/2000 Idem 2,45 peças 147,0 peças 
09/abr/2000 Idem 2,23 peças 133,9 peças 
09/abr/2000 Idem 1,86 peças 111,7 peças 

 Média 2,21 peças 132,7 peças 
Tabela 19 – Sítio Boa Vista. Taxas de leitura obtidas com uma estação total Zeiss, mod. 

Elta R 45, equipe de 4 pessoas. 
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Data Instrumento Taxa / minuto Taxa / hora 
04/nov/2000 Teodolito eletrônico 1,44 peças 86,4 peças 
04/nov/2000 Idem 1,35 peças 81,0 peças 
04/nov/2000 Idem 1,44 peças 86,1 peças 
04/nov/2000 Idem 1,31 peças 78,7 peças 
04/nov/2000 Idem 1,50 peças 90,0 peças 
04/nov/2000 Idem 1,65 peças 99,2 peças 
04/nov/2000 Idem 1,42 peças 85,3 peças 
04/nov/2000 Idem 1,42 peças 85,3 peças 
04/nov/2000 Idem 2,38 peças (*) 142,9 peças 
04/nov/2000 Idem 2,61 peças 156,8 peças 
04/nov/2000 Idem 2,28 peças 136,9 peças 
04/nov/2000 Idem 1,92 peças 115,7 peças 
04/nov/2000 Idem 2,12 peças 127,1 peças 
04/nov/2000 Idem 2,25 peças 135,0 peças 
04/nov/2000 Idem 1,92 peças 115,7 peças 
05/nov/2000 Idem 2,38 peças 142,9 peças 
05/nov/2000 Idem 2,45 peças 147,3 peças 
05/nov/2000 Idem 2,12 peças 127,1 peças 
05/nov/2000 Idem 2,25 peças 135,0 peças 
05/nov/2000 Idem 2,70 peças 162,0 peças  

 Média 1,25 peças 116,82 peças 
Tabela 20 – Sítio Boa Vista. Taxas de leitura obtidas com um teodolito eletrônico Nikon , 

mod. N-20S, equipe de 4 pessoas. O asterisco denota o ponto a partir do qual 
uma pessoa foi designada unicamente para anotar as leituras, minimizando o 
tempo de registro. 
 

Algumas observações a respeito das tabelas são importantes: pode-se notar que as 

leituras realizadas com a estação total renderam uma média de 132,7 peças por hora, um 

número não muito superior ao obtido com o teodolito eletrônico (um aumento de apenas 

12%). Estes resultados podem ser explicados pelo fato de que as leituras do dia 9 de abril 

foram registradas em papel, já que não se dispunha do programa para realizar a 

transferência de arquivos do aparelho para o computador, e além disto o operador foi 

responsável tanto pelas leituras como pelos registros. Quando isto ocorre, e a mesma 

pessoa que faz as leituras no aparelho é também responsável por sua anotação, há um 

maior gasto de tempo e uma maior margem para erros, uma vez que torna-se fácil trocar 

números ou anotá-los erroneamente. A questão do registro é, portanto, um importante 

fator limitante na obtenção de boas taxas de leitura. Esta observação é corroborada pelas 
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diferenças nas taxas observadas na Tabela 20, quando se estava utilizando o teodolito 

eletrônico. A leitura marcada com um asterisco mostra o momento a partir do qual uma 

pessoa foi designada apenas para registrar os números no papel à medida em que eles iam 

sendo ditados pelo operador do teodolito. Houve um salto de 85,3 peças/hora para 142,9 

peças/hora, ou um aumento de 68% nas taxas de leitura, apenas pelo uso deste simples 

expediente.  

 

12.2.2 – Análise dos Resultados 

 

Os resultados obtidos para o Sítio Boa Vista foram analisados por meio da 

utilização dos mesmos procedimentos implementados no Sítio Bianco. Três situações são 

passíveis de análise neste sítio: as duas etapas de registro de peças e o resultado composto 

de ambas. As figuras 28 a 30 representam as três situações. 

 A primeira operação consistiu em confirmar a não aleatoriedade da posição das 

peças na superfície do sítio, reforçando assim o que já foi dito anteriormente a respeito da 

ação do arado; em seguida foi calculada a distância média interpontos, visando obter uma 

medida de dispersão das peças; o terceiro passo foi apresentar a forma do sítio por meio 

de isopletas de densidade; por fim, foi feita uma tentativa de determinação dos agregados 

intra-sítio por k-médias.  

 

12.2.2.1 – Medidas de Distanciamento da Distribuição Aleatória 

 

A discussão dos métodos apresentados abaixo já foi feita anteriormente, durante a 

análise do Sítio Bianco. A seguir serão apresentados os resultados para o Sítio Boa Vista, 

seguidos de breves comentários. 

 

12.2.2.1.1 -  Análise do Vizinho Mais Próximo 

 

A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para as duas etapas de registro de 

peças. 
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Figura 28 

SÍTIO BOA VISTA - BVT
Disposição espacial das peças - 1a. etapa, abril de 2000
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Figura 29 

SÍTIO BOA VISTA - BVT
Disposição espacial das peças - 2a. etapa, novembro de 2000
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Figura 30 

SÍTIO BOA VISTA - BVT
Disposição espacial das peças - composição das duas plotagens
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 Índice R No. de 
pontos 

R observado R esperado Teste de 
significância 

(Test C) 
BVT 1a. etapa 0,50 359 1,45 2,89 p < 0,05 
BVT 2a. etapa 0,70 683 1,47 2,10 p < 0,05 
 

Tabela 21: Resultados da análise do vizinho mais próximo para as duas etapas de 
registro de peças no Sítio Boa Vista. 
 

A observação da Tabela 21 permite concluir que as peças estão bastante 

agregadas, apresentando médias de distanciamento inferiores ao esperado caso o padrão 

de distribuição fosse regular ou aleatório. As probabilidades de que os padrões 

observados sejam aleatórios são bastante pequenas (inferiores a 5%, conforme pode ser 

visto na última coluna). 

 

12.2.2.1.2 -  Relação Entre Variância e Média – RVM 

 
Os resultados dos cálculos de RVM para as duas etapas de registro estão 

mostradas nas tabelas 22 e 23 abaixo: 

 
Área 

quadra 
No. 

quadras 
Média 

(peças/quadra) 
Variância RVM Significância 

  
1m² 10.752 0,033 0,048 1,451 t = 33,09; p<0,001 
2 m² 5.460 0,066 0,107 1,631 t = 32,95; p<0,001 
4 m² 2.688 0,134 0,286 2,142 t = 41,86; p<0,001 
8 m² 1.380 0,260 0,734 2,823 t = 47,88; p<0,001 
16 m² 672 0,534 1,921 3,597 t = 47,56; p<0,001 
32 m² 345 1,040 6,253 6,010 t = 65,70; p<0,001 
64 m² 176 2,040 16,277 7,980 t = 65,29; p<0,001 

128 m² 96 3,740 44,151 11,806 t = 74,48; p<0,001 
256 m² 48 7,479 155,958 20,852 t = 96,24; p<0,001 
512 m² 24 14,959 324,707 21,701 t = 70,22; p<0,001 

1024 m² 12 29,917 1.208,91 40,409 t = 92,42; p<0,001 

 
Tabela 22: Sítio Boa Vista - Valores de RVM para a primeira etapa de registro. 
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Área 
quadra 

No. 
quadras 

Média 
(peças/quadra) 

Variância RVM Significância 
  

1m² 11.508 0,059 0,064 1,078 t = 5,96; p<0,001 
2 m² 5.820 0,117 0,141 1,202 t = 10,92; p<0,001 
4 m² 2.898 0,235 0,348 1,477 t = 18,16; p<0,001 
8 m² 1.470 0,464 0,928 1,999 t = 27,08; p<0,001 
16 m² 735 0,928 2,685 2,893 t = 36,27; p<0,001 
32 m² 375 1,819 8,639 4,750 t = 51,28; p<0,001 
64 m² 198 3,444 27,994 8,113 t = 70,59; p<0,001 

128 m² 104 6,558 95,304 14,533 t = 97,12; p<0,001 
256 m² 54 12,630 294,085 23,285 t = 114,72; p<0,001 
512 m² 28 24,357 995,872 40,886 t = 146,55; p<0,001 

1024 m² 15 45,467 2.755,316 60,601 t = 157,69; p<0,001 

Tabela 23: Sítio Boa Vista - Valores de RVM para a segunda etapa de registro. 

 

Novamente, os resultados apontam para uma agregação das peças em ambas 

etapas de registro. 

 

12.2.2.1.3 – Índice de Morisita – Iδ 

 

Os valores de Iδ foram calculados para ambas etapas de registro, e os resultados 

novamente indicaram agregação das peças. Para evitar redundância, serão apresentados 

apenas os valores obtidos para a segunda etapa (Tabela 24).  

 

Área da quadra No. de 
quadras 

Iδ F Probabilidade (*) 

1 m² 11.508 2,322 1,078 p ~0,0 
2 m² 5.820 2,724 1,202 p ~0,0 
4 m² 2.898 3,023 1,476 p ~0,0 
8 m² 1.470 3,149 1,998 p ~0,0 
16 m² 735 3,036 2,892 p ~0,0 
32 m² 375 3,058 4,752 p ~0,0 
64 m² 198 3,061 8,133 p ~0,0 

128 m² 104 3,059 14,635 p ~0,0 
256 m² 54 2,760 23,654 p ~0,0 
512 m² 28 2,634 42,266 p ~0,0 

1024 m² 15 2,307 64,693 p ~0,0 
(*) Calculada por meio da função FDIST do Microsoft Excel. 
 
Tabela 24: Valores do Índice de Morisita para a segunda etapa de registro, utilizando-se 

diferentes tamanhos de quadra. 
 

Em suma, todos os testes empregados mostram claramente que BVT apresenta 

estrutura interna não homogênea, ou seja, que a ação do arado não promoveu um arranjo 
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aleatório das peças. A partir do que já foi exposto anteriormente, parte-se do pressuposto 

de que a estrutura espacial existente atualmente no sítio reflete a estrutura original do 

mesmo, e não é decorrente de alterações promovidas por implementos agrícolas. 

 

12.2.2.1.4 - Escalas de Agregação 

 

As escalas de agregação determinadas para o Sítio Boa Vista foram feitas por 

meio das relações entre variância e média e das relações entre índices de Morisita, 

conforme pode ser observado nos gráficos 10 a 15.  

Iniciaremos a análise deste sítio com os resultados da primeira etapa de plotagem 

de peças. O Gráfico 10 apresenta um pico da relação variância / média para o valor de 

1024 m², sugerindo agregação nesta escala. Por sua vez, o Gráfico 11, que representa a 

relação entre índices de Morisita, apresenta além do pico de 1024 m² uma série de picos 

para vários outros tamanhos de quadra (8, 32 e 256 m²), o que sugere uma variação 

espúria. Neste caso, ao contrário do que ocorreu no Sítio Bianco, o gráfico de RVM 

parece ser mais útil do que o gráfico que mostra a relação Iδ/ I2δ.  

Para a segunda plotagem de peças, o Gráfico12 mostra a variação de RVM sem 

nenhum pico, o que é um tanto surpreendente. O Gráfico 13, por sua vez, mostra que os 

picos na relação Iδ/ I2δ ocorrem para quadras de 8, 128 e 1024 m², havendo uma certa 

discordância com os resultados obtidos para a primeira plotagem.  

A partir do que foi apresentado acima, qual das plotagens é a mais “correta”? 

Parafraseando Ammerman & Feldman (1978), a melhor plotagem não seria a primeira e 

tampouco a segunda, mas provavelmente a conjunção de ambas. Os gráficos 14 e 15 

mostram um resultado interessante: tanto a RVM apresentada no Gráfico 14 com um pico 

em 1024 m² como a relação Iδ/ I2δ apresentada no Gráfico 15 com picos de 4, 32, 256 e 

1024 m², se aproximam mais dos resultados da primeira etapa do que da segunda. Os 

motivos que levam a este resultado estão fora do escopo deste trabalho e também da 

competência do autor, sendo necessária uma análise matemática mais aprofundada dos 

mesmos. O único denominador comum entre todos os métodos e etapas de plotagem é a 

presença constante da escala de 1024 m², o que sugere estarmos lidando com agregado(s) 

cujas dimensões gira(m) em torno de 32 m. 
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Sítio Boa Vista - 1a. Etapa
Relação Variância / Média
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Gráfico 10: Valores de Relação Variância/Média para diferentes tamanhos de quadra. 
Nota-se agregação em torno de 1024 m2. 
 

Sítio Boa Vista - 1a. Etapa
 Relação entre índices de Morisita

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

1 
m

²
2 

m
²

4 
m

²
8 

m
²

16
 m

²

32
 m

²

64
 m

²

12
8 

m
²

25
6 

m
²

51
2 

m
²

10
24

 m
²

20
48

m
2

40
96

 m
2

Área quadras (m2)

Id
/I2

d

Gráfico 11: Relação entre os índices de Morisita para quadras com áreas dobradas, 
sugerindo várias escalas de agregação. 
 



Sítio Boa Vista - 2a. Etapa
Relação Variância / Média
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Gráfico 12  -Valores de Relação Variância / Média para diferentes tamanhos de quadra. Não se 
observa nenhuma escala de agregação de peças dentro do rol de quadras escolhidas. 
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Gráfico 13 -Relação entre os índices de Morisita para quadras com áreas dobradas, onde se 
percebe várias escalas de agregação,em torno de 8 m², 128m² e 1.024 m².   



Sítio Boa Vista - Composição das Etapas
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Gráfico 14 -Valores de Relação Variância / Média para diferentes tamanhos de quadra, 
mostrando um pico em torno de 1.024 m² que indica a escala de agregação das peças. 
 

Sítio Boa Vista - Composição das Etapas
Relação entre índices de Morisita

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 
m

²
2 

m
²

4 
m

²
8 

m
²

16
 m

²

32
 m

²

64
 m

²

12
8 

m
²

25
6 

m
²

51
2 

m
²

10
24

 m
²

20
48

m
2

40
96

 m
2

Área quadras

Id
/I2

d

Gráfico 15 -Relação entre os índices de Morisita para quadras com áreas dobradas, onde se 
percebe várias escalas de agregação,a mais significativa delas em torno de 1024 m².   
 



 

12.2.2.2 – Dispersão 

 

A dispersão das peças do Sítio Boa Vista, seguindo os cálculos efetuados para o 

Sítio Bianco, será expressa em termos da distância média entre as peças. Os valores para 

as duas etapas de registro estão mostrados na Tabela 25, abaixo: 

 

 Número de peças DMI 

1a. Etapa  359 44,03 m 

2a. Etapa 683 41,78 m 
 
Tabela 25 – Valores de distância média interpontos (DMI) para ambas etapas de 

registro do sítio BVT. 
 

Estes resultados estão bastante próximos entre si, sugerindo que a dispersão das 

peças foi bem representada na primeira etapa, apesar do pequeno número de peças 

registradas.  

 
 

12.2.2.3 – Forma 

 

A forma de BVT foi explorada por meio de diferentes métodos de interpolação e 

vários tamanhos de quadra, comparando-se também os resultados obtidos em cada uma 

das etapas de registro; por uma questão de espaço, serão apresentadas apenas as figuras 

consideradas relevantes para a discussão que será feita ao término deste item. As figuras 

31 a 36 mostram as formas obtidas para cada etapa, com três diferentes tamanhos de 

quadra  (3x3m, 4x4m e 5x5 m). O que mais salta à vista no caso de BVT é que o sítio 

parece ser linear, ou pelo menos não circular, ao contrário de BNC. Este fato se coaduna 

com algumas informações de cunho etnohistórico (p. ex.: Tommasino 1995:306-308), 

mas obviamente somente uma amostra maior poderia confirmar a recorrência do aspecto 

linear em tempos pré-coloniais. O único sítio com planta de distribuição das peças 

relacionado à Tradição Itararé-Taquara de que temos conhecimento não apresentava 
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Figura 31 
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Figura 32 
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BVT - 1a. Etapa,  quadras 16m2, interpolação linear
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Figura 33 
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BVT - 1a. Etapa,  quadras 25m2, interpolação linear
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Figura 36 
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visibilidade suficiente para que sua forma pudesse ser determinada com precisão (Sítio 

Areia Branca 5 – vide Araujo 2000 [no prelo]).  

No caso de BVT, as figuras relativas à primeira etapa dão uma impressão mais 

forte de linearidade, que se atenua um pouco nas figuras da segunda etapa, quando o sítio 

se torna mais largo. De qualquer maneira, parecem haver duas concentrações principais 

de cerâmica que se estendem ao longo do divisor de águas. Aliás, este é um aspecto que 

deve ser levado em conta na explicação de padrões de distribuição dos vestígios 

encontrados nesta classe de sítio: quase todos os sítios Itararé-Taquara detectados no Alto 

Taquari situam-se em topos de interflúvio. Via de regra trata-se de colinas alongadas com 

pouco espaço plano, o que poderia contribuir para a linearidade dos sítios. As casas 

teriam portanto que se estender lado a lado, formando um cordão acompanhando o topo 

do divisor. 

 

 

12.2.2.4 - Delimitação dos Agregados Intra-Sítio 

 

Os resultados obtidos pelo método das k-médias para o Sítio Boa Vista não foram 

muito ilustrativos. Conforme pode ser observado nos gráficos 16, 17 e 18, há uma certa 

discrepância no tocante às resoluções de agregados onde houve inflexões na curva do log 

% SQR. Para a primeira etapa temos duas inflexões na curva, respectivamente para dois e 

quatro agregados (Gráfico 16). Já a segunda etapa forneceu resultados um tanto 

ambíguos, com uma curva bastante suave que não permite a visualização de inflexões 

marcadas (Gráfico 17). A composição das duas etapas não contribuiu muito para elucidar 

a questão: a curva continua um tanto suave, exceto por uma inflexão na resolução de sete 

agregados (Gráfico 18). Neste caso, a inspeção visual das curvas parece bastante 

insatisfatória e seriam necessários métodos estatísticos mais elaborados para decidir quais 

as soluções de agregados são mais satisfatórias. No momento, as respostas a estas 

questões estão além de nossa competência e não serão aqui tratadas45; Contentaremo-nos 

com a inspeção visual dos pontos, que sugerem a presença de duas concentrações bem 

marcadas. 

                                                           
45 A bibliografia arqueológica consultada indica apenas a inspeção visual como método de avaliação. 
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Sítio Boa Vista - 1a. Etapa 
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Gráfico 16   : Sítio Boa Vista - valores do log% soma de quadrados residuais obtidos 
para várias soluções de agregados obtidos na primeira etapa de registro .  
 
 
 
 
 

Sítio Boa Vista - 2a. Etapa 
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Gráfico 17   : Sítio Boa Vista - valores do log% soma de quadrados residuais obtidos 
para várias soluções de agregados obtidos na segunda etapa de registro .  



 

Sítio Boa Vista - Composição etapas 
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Gráfico 18   : Sítio Boa Vista - valores do log% soma de quadrados residuais obtidos 
para várias soluções de agregados obtidos pela composição das duas etapas .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.2.3 -  Resumo e Discussão dos Resultados. 

 

O Sítio Boa Vista apresentou material cerâmico, lítico lascado e polido se 

estendendo por uma área aproximada de 7.500 m², com formato aproximadamente 

linear, composto por duas concentrações de material. A forma do sítio foi pouco 

modificada de uma etapa de registro para outra, mas uma de suas dimensões (largura) 

sofreu alterações consideráveis: de 31 m na primeira etapa, saltou para 63 m na segunda 

etapa46. Isto representa uma diferença de área também considerável: de 4.400 m² na 

primeira etapa, o sítio ficou com 6.400 m² na segunda etapa (o valor de 7.500 m² dado 

acima foi obtido pela composição das duas etapas). O número bruto de peças aflorantes 

também foi radicalmente modificado: 359 peças na primeira etapa e 683 peças registradas 

na segunda etapa. Os valores que se mostraram mais constantes foram as distâncias 

médias interpontos, que medem a dispersão das peças (vide sub-item “Dispersão” acima), 

e as densidades de peças em superfície por metro quadrado, medida obtida por meio da 

divisão do número total de peças pelo número de quadras de 1m² que contivessem ao 

menos uma peça: obteve-se os valores de 1,20 peças/m² para a primeira etapa e 1,07 

peças/m² na segunda etapa.  

O que se pode depreender destes resultados é que uma única coleta de superfície 

não parece ser o procedimento mais adequado para se definir alguns parâmetros 

importantes de sítios arqueológicos, como área e tamanho. Forma parece ser um 

parâmetro mais “imune” a variações espúrias, mas somente a repetição de coletas em 

BVT e dados provenientes de outros sítios poderão permitir que vislumbremos os vários 

fatores em jogo. 

 

12.3 – Implicações  

 
O objetivo dos itens acima foi apresentar os sítios Bianco e Boa Vista  como 

estudos de caso, demonstrando seu potencial arqueológico e apenas arranhando um tema 

dos mais importantes, que é a análise espacial intra-sítio. Muito do que foi apresentado 

                                                           
46 Medidas realizadas a partir dos mapas de isopletas obtidos com quadras de 16 m². 
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tem caráter exploratório, não podemos chegar a grandes conclusões enquanto não 

tivermos vários outros sítios registrados de maneira semelhante para fins comparativos. 

Foi demonstrado que tanto BNC como BVT, apesar de sujeitos à aradura durante vários 

anos, continuam apresentando estruturas internas dignas de nota e passíveis de análise. 

Não se verificou nenhuma evidência de randomização no tocante à distribuição de peças, 

o que seria de se esperar caso o sítio tivesse sido “destruído”, isto é, tivesse sua estrutura 

interna obliterada pelo trator/arado. Muitas questões obviamente permanecem em aberto, 

e só poderão ser discutidas à luz de estudos mais aprofundados. O mesmo vale para 

inferências funcionais dos agregados baseadas em formas e freqüências de vasilhames, 

microartefatos, etc. O que se procurou mostrar é que com o tipo de registro apresentado 

aqui, onde cada peça tem seu próprio “endereço” e pode ser relacionada a todas as outras 

peças individualmente registradas do sítio, é possível realizar virtualmente qualquer tipo 

de análise espacial, existente ou que venha a ser desenvolvida no futuro. Os dados podem 

ser tratados pontualmente e analisados à luz de ferramentas como análise do vizinho mais 

próximo ou o “Índice A” de Hodder & Okell, ou agregados em quadras virtuais do 

tamanho e forma que o pesquisador desejar, e trabalhados por qualquer método 

comumente utilizado por geógrafos e botânicos. O importante é que, tendo sido obtidos 

da maneira mais simples e apriorística possível (não é necessário decidir de antemão qual 

o tamanho de quadra “certo” para um determinado fim), os dados espaciais servirão para 

qualquer pesquisador interessado no sítio, independente de sua linha de pesquisa ou 

interesse. Devemos ter em mente que não precisamos e nem devemos utilizar apenas 

métodos de análise espacial baseados em quadras. Esta é uma limitação imposta pela 

importação dos métodos utilizados por botânicos e geógrafos. 

Outra vantagem indiscutível do método é a possibilidade real de comparação 

inter-sítios. Quando nos deparamos com um mapa de sítio apresentando uma mancha 

elíptica com duas dimensões anotadas, só nos resta acatar a informação e torcer para que 

o “limite” estabelecido pelo colega esteja seguindo os mesmos padrões que utilizamos ao 

medir nossos sítios. Não é raro na bibliografia nacional a publicação e posterior citação - 

durante décadas - de dados referentes a áreas de sítios determinadas por nada menos que 

a região quadriculada pelo pesquisador que escavou o sítio (!). A definição de formas de 

sítio é assunto que deveria ser tratado de maneira mais rigorosa, e esta preocupação não é 
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exclusiva da Arqueologia (p. ex., vide Burrough & Frank 1996); praticamente todos os 

sítios registrados no Brasil, salvo raras exceções, são elípticos ou circulares. A 

predominância de sítios elípticos reflete um padrão de organização espacial recorrente ou 

é conseqüência de um viés de registro? Existem sítios semi-circulares? Lineares? Será 

que não estamos colocando toda uma gama de variedade dentro de uma categoria 

monotônica de formas elípticas determinadas por duas medidas? 

O mesmo vale para dados de densidade. O que é um sítio denso? Grandes são as 

chances de que a definição de densidade seja variável, dependendo de onde o pesquisador 

trabalha. Em uma área que apresente sítios pequenos, um sítio “denso” terá em torno de 

120 peças por uma área de 20 x 30m. Em outra área com sítios quilométricos, um sítio 

“ralo” terá as mesmas 120 peças em uma área de 20 x 30 m. Como não estamos vivendo 

em universos paralelos e temos interesse em comparações, a densidade é um dado 

importante se temos qualquer aspiração com respeito a inferências funcionais. Densidade 

é uma expressão de número de peças por unidade de área, não nos contentemos com 

menos. Além do mais, medidas genéricas de densidade podem não ser tão significativas 

quanto as diferenças de densidade entre áreas de um mesmo sítio (Wandsnider 1996). 

Por outro lado, quando temos uma distribuição de pontos no espaço, a definição 

de uma forma pode ser feita (publicada) de várias maneiras, mas a ambigüidade é mínima 

quando se tem a possibilidade de compartilhar os dados brutos, mostrando as 

coordenadas das peças. Qualquer pesquisador pode analisar os mesmos dados e 

corroborar ou refutar conclusões. As formas podem ser definidas de acordo com outros 

critérios. As densidades podem ser comparadas, bem como os índices de dispersão e 

demais descrições matemáticas do arranjo. Por outro lado, com um aumento do número 

de sítios registrados desta maneira, poderemos começar a entender o que realmente 

ocorre em sítios sujeitos à ação do arado. Qual a magnitude do deslocamento lateral, 

tendo em vista os implementos agrícolas aqui utilizados, os tipos de solo e os tipos de 

material arqueológico existentes? Quantos eventos de coleta são necessários para que se 

obtenha uma amostra confiável do conteúdo e forma de um sítio? Qual a fração amostral 

mínima necessária para que, ao executarmos sondagens em um sítio semelhante que 

esteja sob cobertura vegetal, possamos determinar sua forma e densidade de maneira 

confiável e comparável? Qual o intervalo máximo entre sondagens para que tenhamos 
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uma probabilidade decente de detectar um sítio com densidade x e forma z em local de 

visibilidade nula (questão que todo arqueólogo que trabalha com Arqueologia de contrato 

gostaria de responder)? Qual a porcentagem de peças de um sítio que aflora em 

superfície? Quais são os fatores determinantes nesta porcentagem (solo, tamanho das 

peças, resistência física)?  

Enfim, do ponto de vista de métodos, deve ter ficado claro que coletas não 

sistemáticas de material arqueológico realizadas em terrenos arados são mais destrutivas 

do que qualquer implemento agrícola. O mesmo é válido para coletas intensivas seletivas, 

onde apenas uma classe de artefato é retirada do contexto (p. ex.: coleta envolvendo 

apenas material lítico retocado ou apenas bordas e bases cerâmicas), causando uma perda 

de informação espacial provavelmente irreparável. Artefatos líticos retocados, bordas e 

bases são geralmente mais raros, maiores e mais facilmente detectáveis na superfície. De 

maneira geral, já foi observado por vários autores que artefatos maiores tendem a ocorrer 

em superfície em proporções maiores do que o observado em subsuperfície (p. ex., Baker 

1978). Se associarmos a isto o fato de que a primeira coleta de um terreno arado sempre 

resulta na obtenção de peças maiores, que pela própria mecânica do arado tendem a ir 

para a superfície (outro contra-senso; vide Lewarch & O’Brien 1981a), podemos perceber 

o quão desastrosa se torna esta prática. Artefatos maiores, geralmente diagnósticos, serão 

super-representados em superfície. Isto quer dizer que pontas de projétil, “lesmas”, 

bordas ou bases podem ser muito mais raras em profundidade, e estas classes podem 

praticamente não aparecer mais em superfície mesmo após outros eventos de aradura. 

Portanto, é muito provável que uma primeira coleta assistemática leve de roldão quase 

toda a informação espacial disponível a respeito destas classes diagnósticas. Se o terreno 

tem sua visibilidade otimizada pela aradura, o trabalho de registrar todas as peças 

aflorantes em superfície é minimamente maior, e os ganhos são infinitamente superiores, 

do que coletar apenas artefatos diagnósticos seja lá qual for a razão. É decididamente 

melhor deixar o sítio em paz ou voltar alguns meses depois. 

As possibilidades de investigação e as modalidades de obtenção de dados são 

inúmeras, basta apenas começarmos a encarar nossos sítios arados de maneira um pouco 

diferente. 
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12.4 – Avaliação dos Custos de uma Programa de Prospecção Sistemática por 

Amostragem Probabilística. 

 

Prospecção por amostragem probabilística é o único meio de se obter parâmetros 

a respeito da arqueologia de uma área, seja em termos de densidade ou de porcentagem 

relativa de sítios arqueológicos. É também o meio mais eficaz de se estimar o potencial 

arqueológico de um determinado estrato ambiental, ou de se comparar o potencial de 

diferentes estratos ou diferentes regiões. Os custos de se implementar um programa de 

prospecção que incorpore a amostragem probabilística são, na maioria das vezes, 

desconhecidos e talvez por isso mesmo o método seja descartado sem maior cerimônia. 

As dificuldades relacionadas à visibilidade do solo têm que ser contornadas por algum 

meio, sendo a execução de sondagens o meio mais comumente empregado. Alguns 

artigos publicados em periódicos norte-americanos já se dedicaram ao tema dos custos 

envolvidos em programas de sondagem sistemática (p. ex., Lightfoot 1986:498; 

McManamon 1984:262-268; Nicholson 1983:277). Ocorre porém que estimativas do 

custo de execução de sondagens são raramente publicadas no Brasil47, acabando por se 

tornar uma espécie de conhecimento esotérico. Os resultados obtidos aqui são singelos, 

provenientes de uma amostra muito reduzida, mas são um começo. A divulgação de 

resultados como estes seria um passo básico para o planejamento mais efetivo de 

campanhas de prospecção sistemática, não só as de cunho acadêmico mas principalmente 

as relacionadas à arqueologia de contrato, onde o fator custo é um dos principais 

limitantes.  

Conforme colocado anteriormente, apenas dois quadrados na Área Piloto Taquari 

Guaçu foram prospectados intensivamente: TQG-31/17 e TQG-57/12. Ambos quadrados 

se localizam em locais altos, nos divisores de água, mas apresentam uma característica 

contrastante: enquanto TQG-31/17 situa-se no topo do uma colina alongada sustentada 

pelo Arenito Furnas, apresentando portanto um solo bastante arenoso, TQG-57/12 está 

localizado sobre um solo extremamente argiloso, resultante da decomposição dos 

sedimentos da Formação Itararé. Ambos quadrados foram sujeitos ao mesmo 

                                                           
47 Na verdade, não foi possível encontrar uma  única referência sobre o tema na bibliografia nacional. 
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procedimento de sondagem, peneiramento, coleta de amostras e mapeamento, conforme 

explicitado no sub-item 10.3.2, e as equipes envolveram o mesmo número de pessoas 

(quatro integrantes: um arqueólogo, dois alunos e um trabalhador). Os resultados 

relativos aos tempos gastos em sondagens estão apresentados nas Tabelas 26 e 27: 

Quadrado TQG 57/12 

Sondagem Profundidade Tempo Data/Hora início/término 

A2 50 cm 1 h 10’ 12/07/99 - 13:00 às 14:10h 
B1 50 cm 60’ 14/07/99 – 9:10 às 10:12h 
B2 50 cm 58’ Idem – 10:20 às 11:18h 
C2 50 cm 54’ Idem – 11:27 às 12:21h 
A4 50 cm 49’ Idem – 14:01 às 14:50h 
A1 Terreno arado --- --- 
A3 Leito estrada --- --- 
B3 50 cm 45’ Idem - 14:56 às 15:41h 
C1 50 cm 54’ Idem – 15:51 às 16:46h 
D1 50 cm 43’ Idem – 16:49 às 17:32h 
D2 50 cm 1 h 05’ 15/07/99 –10:40 às 11:45h 
D3 50 cm 1 h 14’ Idem – 13:06 às 14:20h 
C4 50 cm 1 h 20’ Idem – 14:30 às 15:50h 
C3 Formigueiro --- --- 

Tabela 26: Tempo gasto em cada sondagem realizada dentro do quadrado TQG – 
57/12. Solo argiloso, equipe de quatro integrantes. 

 

Quadrado TQG – 31/17 

Sondagem Profundidade Tempo Data/Hora início/término 

A2 50 cm 60’ 07/09/99 – 10:58 às 12:00h 
A1 Plantação --- --- 
B1 Plantação --- --- 
B2 56 cm 42’ 07/09/99 – 13:37 às 14:19h 
A3 55 cm 42’ Idem – 14:48 às 15:31h 
A4 50 cm 29’ Idem – 15:59 às 16:27h 
B3 50 cm 31’ Idem – 16:33 às 17:04h 
C3 50 cm 44’ 08/09/99 – 8:30 às 9:14h 
C4 50 cm 33’ Idem- 9:26 às 9:59h 
D2 40 cm 26’ Idem – 10:33 às 10:59h 
D3 50 cm 34’ Idem – 13:00 às 13:34h 
D1 Barranco --- --- 
C2 Plantação --- --- 
C1 50 cm 28’ 08/09/99 – 13:55 às 14:23h 

Tabela 27: Tempo gasto em cada sondagem realizada dentro do quadrado TQG – 
31/17. Solo arenoso, equipe de quatro integrantes. 
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Conforme pode ser observado nas tabelas acima, houve uma diferença drástica 

nos tempos médios gastos na execução de cada sondagem: para o quadrado 57/12, o 

tempo médio gasto na escavação, peneiramento, coleta de amostras e entulhamento de 

uma sondagem foi de 60 minutos. No quadrado 31/17 este tempo caiu para 34 minutos, o 

que muito provavelmente se deve a dois fatores básicos: a facilidade de escavação e 

peneiramento do solo arenoso existente no quadrado 31/17 e as dificuldades na locação 

dos pontos a serem sondados no quadrado 57/12, devido à existência de inúmeras cercas 

e vegetação alta em alguns pontos. Deste modo, pode-se afirmar que o quadrado 57/12 é 

um exemplo de “pior caso possível”, onde a inexperiência da equipe, o solo argiloso e as 

condições de locomoção e medição dentro do quadrado contribuíram para a morosidade 

dos trabalhos. Já o quadrado 31/17 apresentou condições próximas ao ideal, mas 

certamente os tempos poderiam ser melhorados à medida em que a equipe fosse 

acumulando experiência. 

Os resultados mostram que uma equipe reduzida e inexperiente48 (três técnicos e 

um trabalhador) demora aproximadamente dois dias para localizar, mapear, sondar, 

peneirar e coletar material em um quadrado de 1 ha. Se forem alocadas duas equipes de 

três pessoas para um mesmo quadrado (cada uma com dois técnicos e um trabalhador) é 

possível que o mesmo seja terminado em  apenas um dia de trabalho. Isto representaria, 

para uma equipe de quatro técnicos e dois trabalhadores,  um gasto estimado de 70 dias 

de trabalho para se ter todas as áreas piloto adequadamente amostradas, permitindo a 

comparação inter-áreas e estimativas confiáveis a respeito da arqueologia de uma região 

compreendendo 1.440 km², uma área maior do que a alagada pela Usina de Itaipu49. 

 

 

 

                                                           
48 Como apenas dois quadrados foram prospectados, não houve tempo hábil para uma grande familiaridade 
com as terefas, ocasionando muitas vezes gasto excessivo de tempo. 
49 A UHE Itaipu alagou uma área de 1.350km². 
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13 – Análise do Material Arqueológico 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da análise do material 

arqueológico proveniente da Área Alto Taquari, incluindo o material proveniente de 

sítios detectados fora dos limites das áreas piloto. O objetivo da análise aqui empreendida 

foi o de fornecer um panorama da variabilidade arqueológica regional, e espera-se que 

isto tenha sido alcançado. Não se pretendia, por uma questão de objetivos, competência e 

cronograma (não necessariamente nesta ordem), realizar um estudo minucioso da 

indústria lítica, cerâmica e do material histórico. Optou-se pelo aprofundamento de 

algumas questões referentes à própria teoria que rege a classificação, a chamada Teoria 

Formal ou Sistemática, já apresentada no Item 4. 

 

13.1 – Classificação em Arqueologia 

 

Apesar de sua importância fundamental, a classificação em Arqueologia não é 

tema dos mais simples de ser tratado devido à confusão reinante sobre o assunto e ao 

alheamento da maior parte dos profissionais da área com relação a ele. Classificação, 

procedimentos de classificação, tipos de classificação, métodos de classificação e a teoria 

por trás desses métodos são raramente colocadas de maneira explícita quando nos 

deparamos com um trabalho acadêmico. Na realidade, o tratamento da classificação em 

Arqueologia se parece muito com um aprendizado de artes e ofícios (cf. Whittaker et al. 

1998), passado de mestre para discípulo, sem maiores preocupações com o porquê de 

determinadas escolhas. 

 Conforme exposto anteriormente (Item 4), existe uma relação direta entre a 

Sistemática (ou Teoria Formal), entendida como “os procedimentos necessários para a 

criação de conjuntos de unidades derivadas de um sistema lógico para um fim específico” 

(Dunnell 1971) e a Teoria Explanatória. A construção dessas “unidades derivadas de um 

sistema lógico”, também conhecidas como classes, deveria ser embasada na estrutura 

teórica que rege a pesquisa. 

A classificação em Arqueologia foi abordada do ponto de vista teórico por poucos 

autores. Pode-se citar Rouse (1939) como um dos primeiros a fazer a distinção entre  a 
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definição de um tipo (domínio das idéias)  e os artefatos a ele atribuídos (domínio 

material). Posteriormente, Brew (1946) deixou claro que os sistemas classificatórios são 

simplesmente instrumentos de análise, e que o sistema é construído pelo pesquisador. 

Deste modo, tipos não seriam “descobertos”. Não existiria também uma classificação 

“natural” ou universal. Na década de 1950, Spaulding (1953) propõe que tipos podem ser 

“descobertos” por meio de métodos estatísticos, o que é tentativamente refutado por Ford 

(1954a,b). Desde então, há um cisma na literatura que foi chamado de “debate 

tipológico” (Hill & Evans 1972), uma discussão entre os proponentes das classificações 

“êmicas” ou “naturais” versus proponentes das classificações “éticas” ou “artificiais”. 

Hayden (1984) tece interessantes considerações sobre a utilidade das classificações 

“êmicas”, discutindo a respeito do grau de similaridade que se pode esperar entre 

classificações indígenas e arqueológicas. Na verdade, não faz muito sentido esperar tal 

correspondência, e a questão chega mesmo a ser irrelevante para a maioria dos problemas 

atacados pela arqueologia.  

Dentre os poucos livros publicados sobre classificação e acessíveis aos 

pesquisadores brasileiros estão Systematics in Prehistory de R.C. Dunnell (1971), 

Archaeological Constructs de J.C. Gardin, Essays on Archaeological Typology editado 

por Whallon & Brown (1982) e Archaeological Typology and Practical Reality, de 

Adams & Adams (1995). Aqui, novamente, temos uma grande predominância da 

literatura anglo-americana, mas dada a própria bibliografia citada por Gardin, cremos que 

o tema não foi realmente tratado de maneira aprofundada por autores de outros países50. 

Estes livros, juntamente com o artigo de Dunnell (1986) dão um panorama da 

classificação em Arqueologia e permitem que se tenha uma boa noção (e exemplos de 

visões conflitantes)  do que é, para que serve e como pode ser operacionalizada a 

classificação em nossa disciplina. 

 

13.1.1 – Classificação versus Agrupamento 

 

A distinção entre classificação e agrupamento é útil na medida em que fornece 

meios para designar dois esquemas de ordenação que apresentam características bastante 

                                                           
50 Apesar das referências ao trabalho do russo L.S. Klejn, não foi possível o acesso a sua obra. 
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díspares, e no entanto são facilmente confundíveis. Tal distinção foi exaustivamente 

discutida por Dunnell (1971) e aqui será feito um breve resumo da mesma; Classes 

precisam ser definidas, não podem ser descritas e não possuem existência real. Grupos,  

por sua vez, são descritos, não podem ser e não são definidos, e são limitados a uma 

determinada posição no tempo e no espaço. Usando um exemplo dado pelo autor 

(op.cit.:45), se pensarmos na classe “cão”, perceberemos que ela é não-espacial e 

atemporal. Um caso individual do cão chamado Rex, por sua vez, é um fenômeno 

histórico, que ocorre em algum lugar no tempo e no espaço. Rex pode ser descrito, mas 

“cão” deve ser definido. Classes têm aplicação ilimitada, e qualquer objeto ou evento que 

venha a ser descoberto após a formulação de uma classificação pode ser designado a uma 

classe sem alterar a definição da mesma. Grupos, por sua vez, são restritos àquele 

conjunto de objetos originalmente utilizados em sua descrição, e a adição de informação 

nova necessariamente altera a “definição” do grupo, que nada mais é do que uma 

descrição dos objetos ou eventos que dele fazem parte.  

Colocadas estas diferenças básicas, cabe definir qual o tipo de classificação a ser 

utilizado. Os tipos são basicamente dois: classificação paradigmática e classificação 

taxonômica. A diferença entre os dois tipos de classificação reside na maneira como são 

relacionadas as feições definidoras constituintes das classes. No caso da classificação 

paradigmática, os elementos definidores de uma classe são equivalentes, não 

estruturados, de igual peso e portanto associados por intersecção. No caso da 

classificação taxonômica, os elementos definidores são não-equivalentes, estruturados, 

com pesos diferentes e associados por inclusão. Na classificação paradigmática, os 

atributos são agrupados em conjuntos onde cada atributo é mutuamente exclusivo, isto é, 

um atributo do conjunto X não pode se combinar com outro atributo do conjunto X, mas 

pode se combinar com qualquer outro atributo dos conjuntos Y, Z e assim por diante. 

Cada conjunto destes é denominado dimensão. Assim, a dimensão “matéria-prima” pode 

conter os atributos “silexito”, “arenito” e assim por diante. Uma peça de arenito não pode 

ser ao mesmo tempo de silexito. Como não há hierarquia entre atributos, isto faz com que 

em uma classificação paradigmática o peso do atributo “tempero” e o peso do atributo 

“decoração” em uma classificação cerâmica sejam iguais. Não é necessário que o 

pesquisador opte por achar que o tempero seja mais ou menos importante do que a 
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decoração para que a classificação seja realizada. A única ponderação existente entra na 

própria seleção dos atributos considerados relevantes para a classificação. Um aspecto 

importante é que sendo compostas pela intersecção de atributos provenientes de 

diferentes dimensões, as classes obtidas por uma classificação paradigmática são 

comparáveis entre si. É possível caracterizar as relações que as classes têm entre si como 

“não-equivalências equivalentes” (Dunnell 1971:74), no sentido de que a estrutura das 

classificações paradigmáticas sempre especifica que todas as classes dentro dela diferem 

umas das outras da mesma maneira.  

No caso da classificação taxonômica, existe uma estrutura hierárquica. Alguns 

atributos são necessariamente considerados mais importantes do que outros, já que a 

classificação é formada por conjuntos de oposições que vão se desdobrando em classes, 

subclasses e assim por diante. Não existem as dimensões, como no caso da classificação 

paradigmática, e as classes são definidas por meio de sua inclusão em uma série de 

superclasses em níveis cada vez mais altos. Isto quer dizer que as relações entre as classes 

não são uniformes ao longo de uma dada classificação, já que elas diferem de nível para 

nível (quando algumas classes incluem outras) e também dentro de cada nível (Dunnell 

1971:79). Se não há emprego de dimensões, os atributos não são mutuamente exclusivos 

e algumas classes podem ser bastante redundantes, criando ainda o potencial de 

ambigüidade na designação de objetos às classes.  

Assim, a classificação taxonômica tem um papel legítimo para fins didáticos, 

onde pode ser usada como um meio elegante de se expor um conjunto de classes criado 

por outro meio qualquer. A classificação paradigmática, por sua vez, não é tão elegante 

por apresentar um número de classes muitas vezes superior ao requerido pelo problema 

em si, além de ser inadequada para mostrar relações complexas do tipo subclasse / classe 

/ superclasse. Classificações paradigmáticas são úteis do ponto de vista heurístico, 

quando se está abordando um problema em um campo pouco conhecido. Os paradigmas 

fornecem um meio legítimo de se definir quais classes são necessárias; a taxonomia 

oferece uma maneira elegante de se chegar às definições das classes. 
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13.1.2 – Afinal, os Tipos são Reais? 

  

O passo mais elementar dentro da construção de uma classificação talvez seja a 

definição da postura que o pesquisador toma em relação à variação empírica. Qualquer 

conjunto de fatos ou objetos que escolhamos para estudar irá apresentar uma certa 

variabilidade interna. A pergunta básica é: as diferenças e semelhanças observadas entre 

casos individuais são explicáveis a partir da existência de um arranjo intrínseco natural, 

inerente àquele material, ou são relacionadas a uma variação contínua de formas que se 

intergradam ao longo do tempo e no espaço? Existem tipos bem definidos, cercados por 

alguns elementos “desviantes”, ou o que ocorre é uma imposição do pesquisador, que 

estrutura a realidade de uma determinada maneira que sirva a seus propósitos? Por trás 

desta pergunta estão duas visões de mundo bastante distintas, a saber, o pensamento 

tipológico (ou essencialista ) e pensamento populacional (ou materialista51 ) (Dunnell 

1986; Mayr 1959). É interessante notar aqui que Darwin figura pela terceira vez como 

um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de conceitos de suma importância 

dentro da Arqueologia (já foram mencionadas anteriormente suas contribuições 

fundamentais à Teoria Explanatória e à Teoria Formativa); conforme sugerido por alguns 

autores (p. ex., Gould 1987; Lewontin 1974; Mayr 1959), a grande revolução decorrente 

do trabalho de Darwin não foram os conceitos de evolução ou de seleção natural, mas sim 

a substituição do pensamento essencialista pelo pensamento materialista. Em se tratando 

de evolução, não se pode conceber que as espécies sejam compostas por indivíduos que 

apresentem uma mesma “essência”, pois se a “essência” caracteriza a espécie ela teria 

que ter sempre existido; caso contrário os indivíduos que geraram a espécie teriam feito 

parte de uma outra espécie, o que é ilógico dentro deste raciocínio. Se as espécies 

possuem uma “essência”, uma espécie não pode dar origem a outra. O que Darwin fez foi 

valorizar as diferenças entre indivíduos como a realidade central do mundo 

fenomenológico, diferenciando a Teoria da Evolução da doutrina tipológica 

anteriormente vigente (Mayr 1963). Quais são as implicações destas diferentes posturas 

                                                           
51 Não se deve confundir o termo “materialismo” com a corrente teórica de mesmo nome existente na 
Antropologia. 
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ontológicas para a Arqueologia em geral, e para a classificação em particular? Em 

primeiro lugar, se estamos tratando de artefatos e, conforme colocado anteriormente, os 

artefatos são aqui considerados como parte do fenótipo humano, o estudo da mudança 

destes fenótipos ao longo do tempo e do espaço só pode ser realizado por meio de uma 

visão materialista. Se os “tipos” forem considerados entidades empíricas e portadoras de 

“essências”, as relações entre eles serão relações de diferenças, e as variações dentro de 

um mesmo tipo são vistas como “ruído” sem nenhum valor analítico. Os tipos neste caso 

são explicados, e a variação é entendida como diferença. Na visão materialista, as 

“coisas” estão em perpétuo estado de se tornarem alguma outra coisa. Não há uma 

essência permeando um conjunto de objetos colocados sob um mesmo rótulo. As classes 

são convenções utilizadas na descrição e não unidades empíricas com sentido próprio 

(O’Brien 1996). A implicação portanto é clara: a postura essencialista é dirigida para a 

observação de diferenças. A postura materialista, por outro lado, é um pré-requisito para 

o estudo da mudança ( Dunnell 1986:153).  

Um bom exemplo de estrutura taxonômica pode ser observado em Tixier (1963), 

que coloca os tipos como pertencentes a “famílias” ou “grupos” distintos, sendo que as 

características consideradas “importantes” tendem a obliterar as consideradas 

“secundárias”:  

L’ensemble des outils (…) se divise en “groupes” ou “families”: groupe des 

grattoirs, groupe des perçoirs, groupe des burins, etc. Dans chaque groupe les piéces 

sont liées par un caractère morphologique commun qui peut être le résultat d’une 

retouche (…) ou d’une technique spéciale (…). Ce caractére morphologique commun 

peut être qualifié d’essentiel. Tout en restant original il présente des variations à 

l’intérieur de limites que nous fixerons au cours de l’étude de chaque groupe. Il s’y 

ajoute souvent des caractères secondaires. (op. cit.: 18, ênfase no original).  

 

Outro exemplo em Bordes (1981:22): 

Dans un outil composite, la forme typique l’emporte sur la forme atypique. Ainsi 

un outil présentant un bon racloir d’un côte et un mauvais denticulé de l áutre sera 

classé comme “racloir”.  
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Deve ficar claro que não há nada essencialmente “errado” com esta abordagem; o 

ponto aqui discutido é que tal abordagem apresenta problemas quando ela é encarada 

como “real” e estruturadora de uma pesquisa. O modo como o autor classificou os 

artefatos não está explícito no texto, e talvez nunca saibamos qual foi. Ele pode ter se 

utilizado de uma classificação paradigmática e depois ter se valido da dicotomia 

“principal/secundário” a posteriori. É igualmente provável que ele tenha se utilizado da 

dicotomia desde o início. O ponto importante é que Tixier se utilizou deste esquema para 

descrever uma indústria lítica do Norte da África, mas não foram poucos os 

pesquisadores que tentaram utilizar o produto final (a descrição dos tipos, ou a lista de 

tipos) para estruturar a classificação de indústrias líticas em outros continentes. Os 

atributos que Tixier considerou “essenciais” para a indústria africana podem ser 

“secundários” para uma indústria asiática, por exemplo. Na verdade, qualquer outro 

pesquisador trabalhando com o mesmo material poderia ter invertido o status de algumas 

destas características. O limite entre a definição de “famílias” de artefatos feita de modo 

arbitrário e a reificação deste conceito é muito tênue. O que um pesquisador utiliza para 

fins puramente heurísticos pode tornar-se uma “verdade” em pouco tempo. Daí a se 

acreditar que existam tipos com essências definidas cercados por material “atípico” é um 

passo muito pequeno. A variação torna-se “ruído”, e o reconhecimento da mudança fica 

em segundo plano. 

 

13.1.3 – Existem Classificações Universais ou Únicas? 

 

Apesar de existirem alguns atributos básicos, utilizados de maneira mais ou 

menos consensual por analistas ao redor do mundo, não se pode dizer que para um dado 

material, por exemplo lítico lascado ou cerâmica, houve ou haverá uma classificação 

única que sirva para qualquer propósito e para qualquer local. Atributos básicos são, 

como o próprio nome diz, satisfatórios apenas para um nível muito genérico de interesse. 

Para material lítico, dimensões de comprimento, largura e espessura são um bom 

exemplo. No caso da cerâmica, tempero e queima podem ser considerados atributos 

básicos. A partir deste ponto, cabe ao pesquisador delimitar os objetivos da classificação 

e definir quais atributos são relevantes para alcançar tais objetivos. Como a classificação 
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é diretamente relacionada à Teoria Explanatória, os objetivos da classificação estarão 

necessariamente atrelados a um corpo teórico. A noção de que possa existir uma 

classificação “descritiva” ou totalmente apriorística, sem ligação a um corpo teórico, é 

ingênua. Conforme dito anteriormente, a ausência de teoria explícita implica na imediata 

utilização de alguma teoria implícita ou do senso-comum; não existem espaços vazios. 

Em termos de classificação arqueológica brasileira, parece haver uma certa 

confusão entre “comparabilidade” e “normatização tipológica”. O discurso mais comum 

nos diz que, para que se possa comparar dois sítios ou duas indústrias distintas, é 

necessário que o pesquisador X use o nome “raspador convergente desviado” ou 

“gamela” para os mesmos tipos de peça que o pesquisador Y. Se um dos dois tiver uma 

idéia um pouco diferente do que seja um “raspador convergente desviado” ou uma 

“gamela”, problemas de comparação começam a surgir. Basta então multiplicar este 

problema pelo número de arqueólogos, trabalhando em um país com dimensões 

continentais. Daí a suposta utilidade de glossários e tentativas várias de uniformização de 

rótulos de tipos (p.ex., Bordes 1981; Brézillon 1983; Caldarelli 1984; Tixier 1963; Tixier, 

Inizan & Roche 1980), além da preconização de um “método único” de classificação. A 

normatização de termos relacionados à descrição de atributos é louvável, uma vez que 

torna-se imperativo a um pesquisador comunicar aos leitores quais são os atributos 

registrados e como eles são mensurados. Ocorre porém que a normatização de termos 

relacionados aos nomes dos tipos não irá solucionar o problema da comparação, posto 

que a raiz do mesmo advém de uma noção de que o tipo é uma unidade “real” de 

observação. Mesmo com uma normatização de nomes de tipos, a questão da 

comparabilidade de resultados não é ponto pacífico, conforme colocado por Whittaker et 

al.(1998). Pode-se, sem dúvida, utilizar tipos para a análise de diferenças entre sítios 

arqueológicos e entre regiões, mas não se pode esquecer de que os tipos em si já são 

sínteses de atributos. Além do mais, conforme visto no item anterior, se partirmos do 

princípio de que os tipos não possuem uma existência real, sendo apenas um conjunto de 

características que algumas peças têm em comum, fica patente que não  interessa o nome 

dado a uma peça, não interessa o rótulo aplicado a um determinado tipo: toda a 

comparabilidade entre peças, indústrias ou componentes de sítios arqueológicos reside na 

definição da classe por meio da estipulação das condições necessárias e suficientes para 
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que um determinado objeto seja a ela designado (Dunnell 1971). Conforme sugerido por 

Morais (1987:174), “peças denominadas de formas diferentes, mas acompanhadas de 

descrições claras, podem ser agrupadas, reagrupadas ou comparadas com outras em 

outros estudos”. As descrições claras preconizadas por Morais só são possíveis se a 

classe a que as peças pertencem for explicitamente definida. Peças (objetos) são descritas, 

classes são definidas. Torna-se imperativo portanto deixar claro quais são os atributos 

considerados necessários dentro da classificação, e sobretudo porquê (Gardin 1980:138).  

 

13.2 – A Análise da Indústria Lítica Lascada 

 

Após o exposto nos itens anteriores, cabe agora explicitar qual o sistema 

classificatório e os atributos a serem utilizados na classificação da indústria lítica lascada. 

A classificação a ser utilizada neste trabalho será a paradigmática, pelas vantagens já 

apresentadas. As desvantagens da classificação paradigmática também foram colocadas, 

ou seja, a pouca elegância e a inaptidão em tratar atributos hierarquizados. Estas 

características serão contornadas de duas maneiras: primeiramente, apesar de se utilizar 

uma série de dimensões, apenas algumas vão co-ocorrer na realidade e estas serão 

efetivamente anotadas. Em segundo lugar, para cada sub-conjunto de artefatos será 

utilizada uma classificação paradigmática própria. Isto evita a utilização de dimensões 

que não são relevantes para o sub-conjunto (por exemplo, a dimensão “tipo de retoque” 

não é relevante para lascas utilizadas). A denominação das classes será apresentada por 

meio de uma chave, um dispositivo de identificação que, apesar de se parecer com uma 

classificação taxonômica, é simplesmente uma maneira elegante de se ilustrar as relações 

entre atributos (Dunnell 1971:102-106). Cada classe terá um rótulo (p. ex., “lasca 

retocada” ou “fragmento de lasca”), mas não há hierarquia entre os atributos utilizados na 

definição da classe. Por se tratar de uma classificação paradigmática, o fato de uma “lasca 

retocada” possuir bulbo difuso estará registrado na classificação; o atributo “retoque” não 

irá fazer com que todos os outros atributos dentro da classificação sejam considerados 

irrelevantes ou pouco importantes, como seria o caso de uma classificação taxonômica. A 

Figura 12 apresenta uma chave de identificação para a indústria lítica, baseada em 

Sullivan & Rozen (1985) e Rozen & Sullivan (1989). 
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Outro aspecto a ser levado em conta na classificação é o fato de que a abordagem 

escolhida privilegia a análise e mensuração dos bordos ativos das peças, seguindo o que 

já foi proposto anteriormente (Araujo 1995a; cf. Gould et al. 1971; Shott 1986; Tainter 

1979; White & Thomas 1972). Esta abordagem, por sua flexibilidade, parece mais 

adequada quando o objetivo é lidar com indústrias líticas expedientes, pouco 

padronizadas. Citando White & Thomas: 

“The methods used (...) are based on making the altered (i.e. used or retouched) 

edge on an artefact the prime unit of analysis, and treating each piece of stone as the 

record of a series of discrete processes acting on it, rather than as a functional whole in 

the normal archaeological sense. Thus the final shape and size of the stone is simply that 

considered an adequate 'handle' by the final user of an edge.” (White & Thomas 

1972:282).  

 

Nesta pesquisa, o termo “bordo ativo” se relaciona tanto às porções utilizadas 

como às porções retocadas de uma peça. Esta abordagem tem a grande vantagem de 

permitir a observação de co-ocorrências caso elas existam, e ao mesmo tempo não força a 

atribuição de peças a classes rígidas, resultantes de tipologias morfológicas baseadas em 

senso comum. 
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Figura 12 
 

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO 
INDÚSTRIA LÍTICA 

 
 

LASCADA NÃO LASCADA 

RETOQUE MODIFICAÇÃO 

SIM NÃO 

PEÇAS 
MODIFICADAS

MATÉRIA-
PRIMA BRUTA

NÃO SIM 

FEIÇÕES 
POSITIVAS

PEÇAS 
RETOCADAS

NÃO SIM 

NÚCLEOS 
PRODS. LASCAMENTO

FACE INTERNA 
DEFINIDA

SIM NÃO 

TALÃO 

SIM NÃO 

RESÍDUO 

FRAGMENTO DE LASCA 

BORDOS INTACTOS

SIM NÃO LASCA FRAGMENTADA 

LASCA 
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13.2.1 – Definição dos Atributos da Indústria Lítica Lascada 

 

A definição dos atributos  a serem registrados na classificação do material lítico 

lascado não é de modo algum “universal”, posto que foi pensada para responder algumas 

questões específicas da pesquisa, mas obviamente encerra em si observações 

rotineiramente feitas em qualquer tipo de classificação de material lítico. Assim, os 

atributos a serem utilizados estão especificados abaixo: 

 

13.2.1.1 – Atributos Genéricos 

 

Matéria-Prima 

Esta é a observação mais básica a respeito de uma indústria lítica, uma vez que a 

disponibilidade de matéria-prima e sua aptidão ao lascamento, conjugadas com a 

habilidade ou necessidades do lascador, irão determinar as características da indústria 

(Araujo 1991,1992; Morais 1987). 

 

Dimensões 

Outro atributo básico, necessário à caracterização da indústria. As dimensões das 

peças permitem que se tenha idéia aproximada de forma e de volume. Serão tomadas pelo 

menos três medidas para cada peça, por meio de um paquímetro. As medidas serão 

notadas em milímetros, obedecendo a seguinte normatização: 

Artefatos retocados e núcleos: a maior dimensão da peça será denominada 

comprimento. Em um eixo ortogonal ao comprimento, a segunda maior medida será 

denominada largura. Em um terceiro eixo, ortogonal ao plano definido pelos eixos de 

comprimento e largura, será tomada a terceira maior medida, denominada espessura.  

Produtos de lascamento- lascas: a maior dimensão da peça acompanhando o eixo 

de debitagem será denominada comprimento. Caso a porção distal da lasca se estenda 

lateralmente além do final do eixo de debitagem, a medida do comprimento será tomada 

seguindo este eixo morfológico, ou seja, será tomada uma medida de comprimento 

máximo (Figura 13). O motivo desta decisão se baseia no pressuposto de que o 
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comprimento morfológico da lasca é provavelmente o fator mais significativo na escolha 

da mesma para utilização. Segundo Andrefsky (1998:97), há ainda a vantagem de se 

obter resultados mais consistentes quando a maior dimensão é utilizada. A largura será 

medida perpendicularmente ao eixo do comprimento, escolhendo-se o ponto de maior 

dimensão. A espessura será tomada em um eixo ortogonal ao plano definido pelo 

comprimento e largura, também estabelecendo-se a maior medida no eixo. Uma medida 

adicional no caso das lascas com talão presente é a espessura máxima do talão, que 

segundo experimentos realizados por Dibble & Whittaker (1981), tem forte correlação 

com o comprimento da lasca e portanto pode ser um bom indicador de controle técnico 

por parte dos lascadores. 

Produtos de lascamento - resíduos: serão tomadas medidas de três eixos 

ortogonais, o maior sendo chamado comprimento, o intermediário sendo a largura e o 

menor sendo a espessura. 

 

Peso 

A quantificação do peso auxilia a determinação da importância relativa de 

diferentes matérias-primas no contexto de uma indústria, além de fornecer um parâmetro 

de descrição individual das peças. Alguns autores se utilizam do peso como medida 

indireta do tamanho das peças (ou, mais propriamente, do volume das peças) evitando 

assim a necessidade de se realizar três medidas para cada peça (p. ex., Teltser 1991). 

Pode-se considerar esta abordagem tão válida quanto as medidas tradicionais de 

comprimento, largura e espessura, uma vez que tais medidas também são aproximações 

do volume da peça. Obviamente, o peso não fornece informações a respeito da forma das 

peças, e é por isso que serão utilizados ambos atributos. O peso foi tomado em gramas, 

por meio de uma balança mecânica, em intervalos de 1 g. 

 

Suporte 

O suporte designa a massa de material que foi utilizada na confecção do artefato. 

A importância da determinação do suporte reside na possibilidade de se entender qual era 

a estratégia de busca de matéria-prima e obtenção de artefatos. Serão utilizadas as 

seguintes variáveis: 

 286



Seixo: quando o artefato foi elaborado sobre suporte naturalmente arredondado, 

geralmente com córtex de água. Não tem a conotação granulométrica utilizada em 

Geologia. Ex.: seixos brutos52, seixos utilizados, seixos lascados 

Bloco: quando o suporte é naturalmente anguloso, geralmente com córtex de 

intemperismo. Ex.: blocos brutos, núcleos. 

Produto de Lascamento: quando o suporte é resultante de atividade prévia de 

lascamento. Ex.: lascas, lascas retocadas, lascas utilizadas. 

Indefinido:  quando modificações intensas da peça impedem a definição do 

suporte. Ex.: lâminas polidas,  pontas bifaciais, “lesmas”. 

 
Córtex 

A presença ou ausência de córtex, bem como sua natureza, são variáveis que 

informam a respeito de estágio de redução (Morais 1987) e fonte de matéria-prima. 

Problemas nas estimativas da porcentagem de córtex foram expostos por vários autores 

(p. ex. Andrefsky 1998; Fish 1978; Shott 1994; Sullivan & Rozen 1985). Será aqui 

utilizada uma classificação ordinal composta pelas variáveis “ausente”, “< 50% córtex”, 

“> 50% córtex” e “total”). 

 

Retoques 

A eventual presença de retoques foi anotada, e a partir deste ponto uma nova 

classificação paradigmática foi desenvolvida para definir cada uma das categorias (vide 

sub-item 13.2.1.4). A abordagem aqui utilizada se valeu principalmente de uma 

classificação morfológica das peças, tanto de ângulos de gume como do delineamento 

dos bordos, evitando atribuições pseudo-funcionais (p. ex., “raspadores”, “furadores”, 

“facas”). 

 

Feições Positivas de Lascamento 

A presença de feições positivas de lascamento, na forma de bulbo, ponto de 

impacto, marcas de onda, lancetas radiais ou superfícies convexas em geral definem a 

categoria genérica da debitagem, em contraposição aos núcleos, que irão apresentar 

                                                           
52 Apesar de aparentemente incoerente, um seixo bruto pode ser considerado artefato desde que sua 
localização no espaço tenha um componente artificial; vide definição de “artefato” no Item 5. 
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somente feições negativas, uma vez que são suportes a partir dos quais as lascas foram 

retiradas.  

 

Presença de Sinais de Uso 

A identificação de sinais de uso é ainda tarefa um tanto sujeita a ambigüidades, 

especialmente quando o tema se relaciona à identificação do material em que a peça foi 

utilizada. Uma revisão recente sobre o tema (Grace 1996) coloca todas as dificuldades, a 

discussão entre os proponentes do “high power approach” (alta magnificação) versus 

“low power approach” (baixa magnificação) e os rumos da análise traceológica na 

atualidade.  

Neste trabalho as peças foram inspecionadas com relação a possíveis sinais de 

uso, e suas características foram observadas por meio de uma lupa binocular, 

caracterizando portanto uma abordagem de baixa magnificação. Segundo Grace (op. cit.), 

a dicotomia entre alta e baixa magnificação já não existe mais, sendo mais ou menos 

consensual entre os pesquisadores da área que tais abordagens são complementares. 

Ainda assim, resta muita ambigüidade na determinação e descrição dos “polimentos” 

observados nos gumes das peças para que tais feições possam ser associadas a 

modalidades inequívocas de uso.  

A eventual presença de sinais de uso foi anotada, sendo elaborada uma 

classificação específica para peças com tais feições (vide sub-item 13.2.1.3). 

 

13.2.1.2 - Atributos de Lascamento 

 
Talão 

Os diferentes tipos de talão informam basicamente a respeito do estágio de 

redução em que a peça foi obtida e o domínio da técnica de lascamento. Serão notadas as 

variáveis “ausente”, “parcialmente ausente”, “cortical”, “liso”, “facetado”, “linear”,  

“puntiforme” e “esmagado” seguindo os termos sugeridos por Morais (1987).    

 
Ângulo da Face Externa 

Assim como a espessura máxima do talão, o ângulo entre o talão e a face externa 

de uma lasca foi considerado por Dibble & Whittaker (1981) um bom indicador do 
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controle técnico do lascamento, pela forte correlação entre esta medida e os 

comprimentos de lasca53. A medida de ângulos foi realizada por meio de um goniômetro 

(marca “General Hardware Mfg. Co.” modelo no. 18). Note-se que alguns autores 

colocaram problemas relacionados à replicabilidade e consistência desta medida (p. ex., 

Andrefsky,1998:91-92). 

 

Bulbo 

A forma do bulbo é outro fator indicativo de escolhas tecnológicas, uma vez que 

parece haver correlação (mas não necessariamente relação de causa e efeito) entre o tipo 

de percutor utilizado e a presença de bulbos difusos ou salientes (p. ex., Cotterell & 

Kamminga 1987).  

 

Terminação da Lasca 

Outra característica indicadora do domínio técnico do lascamento, a terminação 

das lascas pode ser “em gume”, “refletida” ou “fratura” (Figura 14). Aqui parte-se do 

princípio de que o objetivo do lascamento é fornecer peças com gume, e que os outros 

dois tipos de terminação são acidentais. 

 

Negativos de Retirada  

O número de negativos de retirada observados na face externa de uma lasca são 

também uma medida de estágio de redução. Lascas obtidas no início do processo de 

lascamento irão apresentar um número inferior de negativos de retirada se comparadas às 

lascas obtidas nos estágios finais. Shott (1994) e Andrefsky (1998)  sugerem que se use 

uma escala ordinal ao invés de se tentar contar os negativos de retirada, devido inclusive 

à presença de muito “ruído” na forma de pequenas retiradas, preparação de talão etc. 

Aqui serão utilizados os atributos “zero” (para superfícies corticais), “1”, “2”, “3” e “4 ou 

mais”. 

 

 

                                                           
53 O mesmo não foi observado para o ângulo entre talão e face interna, motivo pelo qual esta medida não 
será tomada. 
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13.2.1.3 – Atributos de Uso 

 

Sinais de Uso 

Os sinais de uso observados foram basicamente micro-retoques, definidos como 

pequenos negativos de retirada, milimétricos ou sub-milimétricos, presentes em porções 

discretas do gume das peças. A (pouca) experiência angariada nesta análise sugere que 

estas feições são muito mais facilmente detectável e menos ambíguas do que as chamadas 

feições de polimento. Apesar da utilização da uma lupa binocular, não foram detectados 

sinais de polimento ou estrias nas peças analisadas. 

 

 

Número de Bordos Ativos 

O número de bordos ativos existentes em cada peça foi anotado seguindo uma 

escala ordinal com “um”, “dois”, “três” e “quatro ou mais” bordos ativos. 

 

Forma dos Bordos Ativos 

As formas dos bordos foram registradas seguindo as categorias “retilíneo”, 

“côncavo aberto”, “côncavo fechado”, “convexo suave” e “convexo abrupto” (ver Figura 

15).  

 

Dimensão  dos Bordos Ativos 

As dimensões de cada bordo ativo foram medidas com um paquímetro, 

individualmente.  

 

Ângulo dos Gumes 

Cada bordo ativo foi sujeito a uma medida do gume tomada na porção central do 

mesmo por meio de um goniômetro. O goniômetro fornece medidas mais consistentes e 

replicáveis do que os ábacos de medida de ângulo. Dibble & Bernard (1980) avaliaram 

quatro técnicas de medição de ângulos, e chegaram à conclusão de que as duas técnicas 

mais acuradas são a do goniômetro e a que se utiliza de um paquímetro modificado. Por 

sua simplicidade técnica, o goniômetro foi utilizado neste estudo. 
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13.2.1.4 – Atributos de Retoque 

 

Característica do Retoque 

Neste item são discriminadas as características básicas do retoque: “direto”, 

“inverso, “bifacial”, “alterno”, “alternante” e “cruzado”, seguindo a nomenclatura 

utilizada por Morais (1987). 

 

Localização Axial do Retoque  

Tomando-se como referência o eixo de lascamento ou morfológico, o retoque 

pode estar localizado na porção distal, mesial ou proximal de uma peça, tendo-se a 

proximidade do talão como referência no caso de lascas. No caso de artefatos retocados à 

exaustão, estas categorias são utilizadas de maneira arbitrária.  

 

Localização Lateral do Retoque 

Os retoques podem ser “á direita” ou “à esquerda”, tomando-se no caso das lascas 

a convenção da face externa voltada ao observador, talão para baixo. No caso de artefatos 

retocados extensamente, estas categorias são também arbitrárias.  

 

Extensão do Retoque 

As categorias utilizadas foram “curto”, “longo”, invasor” e “envolvente”, também 

seguindo Morais (op. cit.).  

 

Forma do Retoque 

As formas dos bordos retocados foram registradas seguindo as categorias 

“retilíneo”, “côncavo suave”, “côncavo abrupto”, “convexo suave”, “convexo abrupto”, 

“irregular” e “denticulado”. 

 

Dimensão dos Retoques 
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Como no caso dos bordos ativos, foram anotadas as dimensões individuais de 

cada bordo retocado. As medidas foram tomadas com um paquímetro, seguindo a forma 

do gume.  

 

Ângulo do Gume Retocado 

Foram anotados os ângulos de gume retocados, mensurados na porção central do 

bordo por meio de um goniômetro com precisão de 1 grau.  

 

13.2.2 – Discussão dos Resultados 

 

Os resultados aqui apresentados se referem ao material lítico proveniente dos três 

sítios mais significativos, tanto em termos do número de peças como pela possibilidade 

de comparação do material lítico de diferentes áreas piloto. Estes sítios são Pouso Alto, 

localizado na Área Piloto Corisco; Menk & Plens, localizado na Área Piloto Taquari 

Guaçu e Cachoeira, localizado na Área Piloto Cachoeira. Os dois primeiros sítios já 

haviam sido estudados anteriormente (Araujo 1995a), mas uma mudança na ótica da 

abordagem da indústria lítica e a coleta de mais material em novas visitas aos sítios 

justificou que estes materiais fossem analisados novamente. O Sítio Cachoeira, por sua 

vez, foi detectado durante o andamento deste trabalho e é, portanto, inédito. Os 

formulários eletrônicos (Microsoft Access) utilizados na classificação do material lítico 

lascado estão apresentados no Apêndice 10, e as listagens simplificadas estão no 

Apêndice 11. 

 

13.2.2.1- Sítio Pouso Alto - PAT 

 
Do Sítio Pouso Alto foram analisadas 281 peças líticas, todas recuperadas na 

superfície do sítio que, conforme já foi visto, estava bastante alterado pela construção de 

uma ponte. O material foi coletado em duas etapas distintas, a primeira realizada em 

outubro de 1993, fornecendo 123 peças, e a segunda em abril de 1999, com a coleta de 

mais 158 peças. A matéria-prima existente neste sítio é a mais diversificada dos três, 

apresentando material exótico (arenito silicificado) além de silexito, quartzo e quartzito. 

A Tabela 28 abaixo apresenta as proporções da matéria-prima coletada no sítio: 
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Matéria-Prima no. peças peso (g) % peso 
Silexito 169 1.179 53,37 
Quartzo 88 630 28,52 

Quartzito 18 346 15,66 
Arenito silicificado 5 51 2,31 

Outras 1 3 0,14 
Total 281 2.209 100,00 

Tabela 28 – Sítio Pouso Alto. Freqüência de matéria-prima.  

 

Do total do material efetivamente mensurado (203 peças, excetuando os 51 

resíduos de quartzo e 27 estilhas), tem-se uma média de comprimento de 27,1 ± 0,8 mm, 

largura de 23,8 ± 0,6 mm e espessura de 9,4 ± 0,4 mm. 

 

Foram registradas 15 classes de artefatos, que podem ser sumariamente 

apresentadas conforme a tabela abaixo: 

 

         

Classe No. peças % 
Lasca 55 19,57 
Lasca fragmentada 32 11,39 
Lasca retocada 6 2,14 
Lasca utilizada 10 3,56 
Lasca utilizada fragmentada 2 0,71 
Fragto de lasca 57 20,28 
Fragto lasca utilizada 10 3,56 
Núcleo  11 3,91 
Núcleo utilizado 1 0,36 
Percutor 1 0,36 
Uniface elíptico 2 0,71 
Uniface irregular 1 0,36 
Uniface piramidal 3 1,07 
Resíduo 73 25,98 
Estilhas 17 6,05 
Total 281 100,01 

Tabela 29 – Sítio Pouso Alto. Classes de Artefatos. 

  

 293



As peças que apresentaram bulbo foram tabuladas de acordo com as 

características principais desta feição, indicadora do tipo de percutor utilizado. Os 

resultados são: 

          Tipo bulbo freq. % 
difuso 42 40,78 
lábio 8 7,77 
saliente 53 51,46 
Total 103 100,01 

Tabela 30 – Sítio Pouso Alto. Freqüência de tipos de bulbo. 

 

Se tomarmos os bulbos difusos e com lábio como indicadores de percussão 

“macia”, aproximadamente metade das peças pode ser creditada como resultado desta 

técnica, o que é um índice consideravelmente alto. 

Quanto aos bordos ativos das peças da coleção, obteve-se as seguintes contagens: 

 

No. Bordos Ativos No. peças % 
1 bordo 24 57,14 
2 bordos 8 19,05 
3 bordos 4 9,52 
4 ou mais 2 4,76 
Generalizado 4 9,52 
Total 42 99,99 

Tabela 31- Sítio Pouso Alto. Número de bordos ativos na coleção. 

 

De um total de 203 peças com dimensão máxima superior a 15 mm, 42 delas 

(20,7%) apresentou algum tipo de modificação secundária, seja na forma de uso ou 

retoque. Apesar de a maioria das peças com alguma alteração secundária apresentarem 

apenas um bordo ativo, porção significativa delas (14,3%) mostra bordos 

generalizadamente utilizados (isto é, peças retocadas ou utilizadas em toda a extensão dos 

gumes) ou quatro ou mais bordos ativos.  

 

13.2.2.2 – Sítio Cachoeira – CRA 

 

Foram analisadas 210 peças procedentes de coleta de superfície, em sua maior 

parte ao longo de uma estrada que corta o sítio. A matéria-prima existente no sítio é 
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pouco diversificada, ocorrendo apenas duas classes principais de rocha silicosas, que são 

o quartzo e o silexito. A tabela abaixo mostra as freqüências e porcentagens em peso de 

cada uma das classes de matéria-prima: 

 

Matéria-prima no. peças peso (g) % peso 
Quartzo leitoso 2 50 5,30 
Silexito 208 894 94,70 
Total 210 944 100,00 

    Tabela 32 - Sítio Cachoeira. Matéria-prima presente na coleção.  

 

Foram registradas 12 classes de artefatos para este sítio, apresentadas de modo 

resumido por meio das categorias na tabela abaixo: 

 

Classe No. peças % 
Lasca 39 18,57 
Lasca fragmentada 24 11,43 
Lasca retocada 3 1,43 
Lasca utilizada 12 5,71 
Lasca utilizada fragmentada 4 1,90 
Fragmento de lasca 33 15,71 
Fragmento de lasca retocada 5 2,38 
Fragmento de lasca utilizada 6 2,86 
Núcleo 3 1,43 
Percutor 1 0,48 
Estilhas 70 33,33 
Resíduos 10 4,76 
Total 210 99,96 

  Tabela 33 – Sítio Cachoeira. Classes de artefatos presentes na coleção. 

 

Do total de peças efetivamente mensuradas (141 peças), obteve-se as seguintes 

médias e respectivos erros: comprimento = 24,2 ± 0,8 mm; largura = 23,6 ± 0,8 mm; 

espessura = 9,67 ± 0,5 mm. 

Os bulbos presentes foram tabulados, apresentando as seguintes freqüências: 

 

Tipo bulbo freq. % 
difuso 22 29,73 
lábio 4 5,41 
saliente 48 64,86 
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Total 74 100,00 
Tabela 34 – Sítio Cachoeira. Tipos de bulbo presentes na amostra analisada. 

 

Este resultado sugere uma predominância considerável de técnica de lascamento 

com o uso de percutores “duros”. 

No tocante aos bordos ativos das peças da coleção, foram contadas as seguintes 

freqüências:  

No. bordos no. peças % 
1 bordo 22 64,71 
2 bordos 7 20,59 
3 bordos 3 8,82 
Generalizado 2 5,88 
Total 34 100,00 

    Tabela 35 – Sítio Cachoeira. Número de bordos ativos presentes nas peças da coleção. 
 

Ou seja, de um total de 141 peças com dimensão máxima superior a 15 mm (isto 

é, excluindo estilhas e micro-lascas), 34 (24,1%) apresentou algum tipo de modificação 

secundária, seja na forma de sinais de uso ou retoque. Destas, apenas 6% apresenta 

bordos extensivamente utilizados. 

 

13.2.2.3 – Sítio Menk & Plens - MPL 

 

Deste sítio foram analisadas 64 peças coletadas em duas etapas distintas, em área 

cortada por uma estrada. A primeira coleta foi realizada em julho de 1992, fornecendo 33 

peças, e a segunda coleta ocorreu em setembro de 1999, quando foram coletadas outras 

31 peças. A matéria-prima presente no sítio é um pouco mais diversificada, apresentando 

três categorias principais: silexito, quartzo e quartzito. 

 

Matéria-Prima No. peças Peso(g) % peso 
Silexito 33 553 58,39 
Quartzo 18 96 10,14 
Quartzito 12 292 30,83 
Outras 1 6 0,63 
Total 64 947 100,00 

  Tabela 36 – Sítio Menk & Plens. Matérias-primas presentes na coleção. 
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Foram registradas 9 classes de artefatos no sítio, representadas abaixo: 

 

Classe No. peças % 
Lasca 18 28,13 
Lasca fragmentada 7 10,94 
Lasca retocada 7 10,94 
Lasca utilizada 3 4,69 
Fragmento de lasca 15 23,44 
Frag. lasca retocada 2 3,13 
Núcleo 3 4,69 
Ponta bifacial  1 1,56 
Resíduo 8 12,50 
Total 64 100,00 

Tabela 37 – Sítio Menk & Plens. Classes de artefatos presentes na amostra analisada. 

 

Das 64 peças mensuradas, tomou-se as médias das dimensões e os respectivos 

erros: comprimento = 33,9 ± 1,9 mm; largura = 27,1 ± 1,4 mm; espessura = 12,2 ± 0,8 

mm.  

 

A tabulação dos tipos de bulbo resultou na seguinte tabela: 

 

Tipo bulbo no. peças % 
difuso 11 39,29 
lábio 1 3,57 
saliente 16 57,14 
Total 28 100,00 

Tabela 38 – Sítio Menk & Plens. Tipos de bulbo existentes na coleção. 

 

Sugerindo que há uma pequena predominância da técnica de lascamento com 

percutores “duros”. 

As freqüências dos números de bordos ativos na coleção está mostrada na Tabela 

39, abaixo: 
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No. bordos No. peças % 
1 bordo 7 46,67 
2 bordos 2 13,33 
3 bordos 3 20,00 
4 ou mais 1 6,67 
Generalizado 2 13,33 
Total 15 100,00 

Tabela 39 – Sítio Menk & Plens. Número de bordos ativos registrados em peças da 
coleção. 

 

Das 64 peças com dimensões superiores a 15 mm, 15 (23,4%) apresentam sinais 

de modificação, seja na forma de uso ou retoque. Destas, fração considerável (20%) 

apresenta bordos extensivamente modificados, seja generalizadamente ou na forma de 4 

ou mais bordos ativos. 

 

13.2.2.4 – Análise Comparativa dos Sítios 

 

Os três sítios apresentados podem ser comparados agora de acordo com as 

características de lascamento, grau de utilização das peças e diversidade de matéria-

prima. Iniciando pela matéria-prima, percebe-se que ocorre uma maior diversidade em 

PAT, seguido por MPL. O Sítio CRA, por sua vez, apresentou pouquíssima variabilidade, 

com apenas duas classes de matéria-prima presentes. O Gráfico 19 ilustra a situação, que 

pode se dever simplesmente a fatores de disponibilidade de matéria-prima; a situação de 

CRA dentro da bacia hidrográfica é muito a montante dos outros dois sítios, estando além 

do mais em uma cabeceira de drenagem onde o material disponível na forma de seixos é 

pouco variado. MPL também se localiza próximo a uma pequena drenagem de 1a. ordem, 

mas não muito distante do Taquari Guaçu, já bastante caudaloso no trecho. Por sua vez, 

PAT está mais próximo das fontes exóticas de matéria-prima, como é o caso do arenito 

silicificado que ocorre na coleção.  

Com relação às categorias de artefatos registradas, pelo Gráfico 20 pode-se 

observar que CRA e PAT apresentam, via de regra, comportamentos semelhantes. MPL, 

por sua vez, mostra-se um tanto destoante do conjunto por apresentar uma porcentagem 

bem mais alta de peças retocadas, apesar de ser constituído por um número menor de 

peças. A impressão fornecida pelo Gráfico 20 pode ser confirmada por testes de qui-
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Gráfico 19: Abundância relativa de matéria-prima para os três sítios. Nota-se que CRA 
apresenta pouquíssima variabilidade, e PAT a maior variabilidade. 
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Gráfico 20: Categorias de artefatos recuperados em cada um dos sítios. MPL apresenta 
uma porcentagem bem maior de peças retocadas do que os outros dois sítios, apesar de a 
coleção ser a menor das três. 
 



quadrado: comparando os sítios dois a dois, temos que as diferenças das proporções 

apresentadas por CRA e PAT são negligenciáveis (x² =3,564; 3 graus liberdade; p = 

0,313), enquanto a comparação de MPL com CRA ( x²  = 26,261; 3 graus liberdade; p = 

0,000) ou com PAT (x²  =  19,840; 3 graus liberdade; p = 0,000) indica diferenças 

bastante significativas nas proporções. Pode-se dizer portanto que, em termos de 

proporções de lascas brutas/utilizadas/retocadas, MPL é um sítio à parte dos outros dois. 

Analisando as proporções de peças apresentando diferentes números de bordos 

ativos, pode-se também tecer comparações entre os sítios. Tais proporções estão 

apresentadas no Gráfico 21, e pode-se perceber que MPL apresenta maiores proporções 

de bordos ativos por peça, o contrário do exibido por CRA.  

Com relação à técnica de lascamento, pode-se utilizar ao menos dois atributos 

para comparar as indústrias dos três sítios: terminação da lasca e tipo de bulbo. No caso 

da terminação da lasca, o pressuposto básico é o de que o artesão tem por objetivo 

controlar o tamanho da lasca e/ou obter gumes cortantes. Seja qual for o caso, as 

terminações em gume denotam bom controle técnico do lascamento, o que já não ocorre 

nas terminações refletidas ou em fratura. Como as fraturas podem ocorrer por conta de 

fatores pós-deposicionais (deve-se lembrar que os três sítios estavam localizados em 

pisos e cortes de estradas), não foram levadas em conta nesta tabulação. Já os tipos de 

bulbo indicam se a percussão foi realizada com materiais mais macios ou mais duros. É 

também uma medida indireta do refinamento técnico do lascador, uma vez que denota 

escolha de materiais distintos para fins distintos. O Gráfico 22 mostra as proporções de 

terminação de lasca para cada sítio; pode-se observar que CRA apresenta uma maior 

proporção de lascas com terminação refletida, e que MPL apresenta uma maior proporção 

de terminações retocadas, seguindo o que já foi discutido anteriormente. Os testes de qui-

quadrado para os três sítios indicam que as diferenças entre CRA e MPL são 

significativas (x² = 12,153; 2 graus liberdade; p = 0,002), bem como entre CRA e PAT 

(x² = 5,634; 2 graus liberdade; p = 0,060). Já as diferenças entre MPL e PAT não são tão 

significativas (x² = 4,394; 2 graus liberdade; p = 0,111), o que coloca CRA como caso à 

parte em termos de domínio técnico de lascamento. No tocante aos bulbos, pode-se 
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Gráfico 21:  Porcentagem de ocorrência de bordos ativos nas coleções dos três sítios. 
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Gráfico 22: Proporções de terminação das lascas inteiras existentes nas coleções dos 
três sítios. 
 
 



observar as proporções no Gráfico 23. Ocorre uma gradação, com CRA apresentando 

maiores proporções de bulbos salientes, seguido por MPL. PAT apresenta menos bulbos 

salientes e, conseqüentemente, maior proporção de bulbos difusos e em lábio, o que 

sugere um maior refinamento em termos da escolha dos percutores. 

 

13.2.2.5 – Interpretações 

 

Em suma, a interpretação colocada aqui é a de que as diferenças observadas nos 

três sítios refletem tipos de ocupação distintos, relacionados a faixas cronológicas 

diferentes, mais do que a funções diferentes. Os três sítios são bastante densos, e é 

provável que tenham todos servido a atividades de longa duração ou recorrentes no 

espaço. Todos devem estar representando palimpsestos arqueológicos, com sobreposição 

de funções. O que os diferencia (na verdade, diferencia mais fortemente CRA dos outros 

dois) é a faixa cronológica, que implica em diferenças no tratamento básico da matéria-

prima. Apesar de não contarmos com datações para os sítios, a interpretação é a de que 

CRA representa um sítio lítico associado à Tradição Itararé-Taquara. O que nos faz 

pensar assim é o menor domínio técnico do lascamento, aliado a uma utilização menos 

intensa dos gumes das peças e a uma pequena quantidade de peças retocadas. Não menos 

importante nesta interpretação é a própria estratigrafia do sítio, com peças pouco 

enterradas, e a presença de um fragmento de vasilhame de pedra polida, comumente 

associados à referida Tradição ceramista. Trata-se, portanto, de um exemplar de “sítio 

lítico recente”. Já MPL situa-se no outro extremo; o sítio apresenta grande proporção de 

peças retocadas e bordos utilizados, mostrando também sinais de melhor domínio técnico 

do lascamento. A posição estratigráfica do sítio, soterrado por um metro de solo em local 

alto, aliada às características do lascamento, sugerem que MPL é representante de uma 

ocupação humana mais antiga na região. Trata-se, portanto, de um exemplar de “sítio 

lítico antigo”. 

O caso de PAT é verdadeiramente intermediário. Algumas de suas características 

tendem para MPL, outras para CRA. Realmente, por se tratar de um sítio completamente 

obliterado pela ação de maquinaria pesada, torna-se difícil até mesmo entender o 

posicionamento estratigráfico das peças. É verdade que muitas peças foram coletadas no 
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Gráfico 23: Proporções de tipos de bulbo para os três sítios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



piso da área de manobra dos tratores, aparentemente aflorando em seus níveis originais, o 

que sugere estarem bastante enterradas. Outras tantas foram coletadas nos acúmulos de 

terra das laterais, e pouco pode ser dito. Se aliarmos a esta situação o fato de que foram 

detectados também fragmentos de cerâmica Itararé-Taquara nas laterais do sítio, o quadro 

torna-se melhor delineado: PAT é, provavelmente, um sítio multicomponencial cujas 

peças foram revolvidas. Assim, as características “intermediárias” do sítio seriam 

exatamente o resultado da mistura de níveis líticos antigos com níveis líticos mais 

recentes, associados à Tradição Itararé-Taquara. 

 

 

13.3 – Análise da Indústria Cerâmica 

 

A análise da indústria cerâmica será feita de maneira cursiva e descritiva, posto 

que o objetivo principal aqui é fornecer um panorama da cerâmica do Sítio Bianco e, 

secundariamente, da cerâmica de alguns sítios da Tradição Itararé-Taquara. O motivo 

desta decisão deve-se ao simples fato de que os sítios da Tradição Itararé-Taquara 

sujeitos a coleta de superfície foram justamente os sítios menores e mais destruídos, e que 

portanto forneceram número muito pequeno de fragmentos, tornando infrutífero qualquer 

trabalho de quantificação. Esta foi uma decisão deliberada; a coleta total de superfície 

realizada no Sítio Bianco foi amparada pelo fato de que o sítio havia estado mais de 10 

anos coberto por pastagem, e não sabíamos se isto iria se repetir. Não ter acesso ao 

material e à estrutura interna de um sítio tão importante para o entendimento do 

povoamento pré-colonial da região por mais uma década seria impensável. Já os sítios 

Itararé-Taquara, por serem vários, não justificariam uma intervenção tão emergencial. O 

caso do Sítio Boa Vista, que é arado anualmente, exemplifica bem a situação: como não 

esperávamos ter tempo hábil de proceder a uma análise acurada da cerâmica deste sítio, 

que além do mais apresentava-se extremamente fragmentada, optou-se pela simples 

plotagem das peças sem coleta de material. O fato de não ter havido coleta foi também 

necessário para as comparações feitas no Capítulo 12. Tivesse havido coleta de peças, 

não seria possível saber se as diferenças observadas na configuração do sítio se deviam 

ao fato de muitas peças haverem sido retiradas. Outros sítios Itararé-Taquara de grande 
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porte existem na área, e deverão ser objeto de coletas sistemáticas no futuro. Pode-se citar 

os sítios Müzel, Quatis, Olian, Monjolada 2 e 3 e São Sebastião, entre outros. Não foi 

feita coleta nestes sítios, exceto a de alguns fragmentos para datação por TL, pelos 

motivos já apresentados anteriormente: se um sítio não pôde ser submetido à coleta 

sistemática e não corre risco iminente de destruição, não há justificativa para coletar 

apenas fragmentos “diagnósticos”. Espera-se voltar a estes sítios em momento oportuno e 

retirar o máximo de informações possível com um mínimo de descaracterização dos 

mesmos; afinal de contas, espera-se que eles estejam disponíveis aos arqueólogos do 

futuro pelos próximos 500 anos e, se isto não for possível, que não o seja por causa da 

intervenção dos arqueólogos do presente. 

A classificação operada para o material cerâmico seguirá, obviamente, o esquema 

teórico já apresentado. Utilizar-se-á uma classificação paradigmática , tendo por objetivo 

apresentar as características mais básicas para uma descrição do material. Os atributos 

escolhidos são voltados para uma caracterização de fragmentos. Apesar de concordar 

com o pressuposto básico de que o vasilhame é a unidade funcional por excelência 

(Robrahn 1988; Faccio 1998), há de se convir que nem sempre é possível lidar com 

fragmentos grandes o suficiente para permitir simples reconstituições de forma. No caso 

do Alto Taquari, e acredito que para grande parte do registro arqueológico do Estado de 

São Paulo, a maioria esmagadora dos sítios irá apresentar fragmentos tão pequenos que 

qualquer reconstituição de forma tornar-se-á inviável. Como contornar este problema? 

Creio que o desenvolvimento de métodos para “tirar leite de cacos” é a única saída. Ao 

invés de simplesmente dizermos que os fragmentos não são unidades satisfatórias de 

análise, devemos, ao contrário, nos debruçar sobre eles e tirar o máximo proveito da 

situação. A conjugação de sítios com vasilhames quase inteiros ou fragmentos grandes e 

sítios “moídos” é uma saída. Pode-se utilizar a “abordagem dos vasilhames” nos 

primeiros e a “abordagem dos fragmentos” nos últimos. Pode-se mesmo iniciar com a 

“abordagem dos fragmentos” nos sítios detectados em uma região, até que um ou outro 

sítio menos alterado forneça a chave para o entendimento de algumas questões não 

respondidas pelos fragmentos. Obviamente esta é uma estratégia que só funciona dentro 

de uma abordagem regional, o que se advoga neste trabalho.  
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Estas considerações apenas visam deixar clara a posição aqui tomada, que é a de 

não deixar que métodos mais refinados e louváveis (leia-se a “abordagem dos 

vasilhames”) acabem por obliterar o valor de sítios mais sujeitos a ações humanas 

recentes (aradura), ou mesmo acabem por estagnar o desenvolvimento de técnicas 

voltadas ao estudo de fragmentos. Ao desconsiderar o potencial de sítios muito 

fragmentados, corremos o risco de considerá-los “destruídos”, e aí o verdadeiro perigo se 

inicia.    

 

13.3.1 – Definição dos Atributos da Indústria Cerâmica    

 

A definição dos atributos aqui apresentada será voltada primordialmente para a 

caracterização de fragmentos. Os atributos relacionados à forma dos vasilhames 

(diâmetro de boca, diâmetro de base, ângulo de parede etc.) serão eventualmente 

registrados, mas em uma ficha à parte dada sua raridade.  

 
13.3.1.1 – Atributos Genéricos 

 
 
Número da Peça 

 

No caso de coleta sistemática com proveniência individual (CSPI), o número da 

peça já dá seu “endereço”, não sendo necessários outros registros de procedência. 

 

Queima 

As observações sobre queima dão indicações a respeito da temperatura e controle 

tecnológico envolvido na produção da cerâmica (Shepard 1985:213-224). Podem também 

auxiliar na designação de fragmentos a determinados vasilhames, desde que combinadas 

a outros atributos. As variedades de queima aqui adotadas foram baseadas em Rye 

(1981:116):  
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Queima 1: Núcleo escuro envolto por duas zonas claras de igual espessura em 

ambas as superfícies.  

 

 

 

 

 

Queima 2: Núcleo escuro envolto por duas zonas claras de espessuras diferentes, 

a mais espessa na superfície externa e a mais delgada na superfície interna. 

 

 

 

 

 

Queima 3: Núcleo escuro tomando quase toda a espessura da peça; finas zonas 

claras em ambas superfícies. 

 

 

 

Queima 4: Porção escura tomando a superfície interna e a parte central da peça; 

zona mais clara na face externa. 

 

 

 

 

 

Queima 5: Porção escura tomando quase toda a espessura da peça; zona clara 

bastante delgada na superfície externa. 
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Queima 6: Pasta apresentando coloração homogênea, acinzentada ou 

avermelhada, sem zonas. 

 

 

 

 

 

 

Espessura 

Tomada em milímetros, a espessura máxima da peça auxilia a caracterização da 

indústria cerâmica e a designação de fragmentos a vasilhames. Quando se trata de bordas, 

a espessura é tomada na porção proximal da peça, evitando a mensuração de, por 

exemplo, lábios expandidos ou reforços. 

 

Peso 

O peso do fragmento, quando conjugado com a espessura, é um ótimo indicador 

da área e do tamanho da peça. Com estes dados espera-se poder transmitir o grau de 

fraturamento apresentado pelas peças de um determinado sítio. 

 

Inclusões 

A presença de inclusões na argila é responsável pela resistência da cerâmica, 

diminui a plasticidade da pasta e aumenta a trabalhabilidade do material, além de evitar 

que o vasilhame rache com a perda de água. As inclusões, quando adicionadas de 

maneira proposital pelo artesão, são chamadas “tempero” ou “antiplástico”, e constituem 

um atributo tecnológico dos mais importantes. Seguindo Rye (1981:31), será utilizado o 

termo genérico “inclusões” para definir toda matéria estranha à argila presente na 

cerâmica.  
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Tamanho das Inclusões  

A granulometria ou tamanho das inclusões é outro atributo tecnológico 

importante, posto que indica maior ou menor grau de preparação e/ou habilidade técnica 

por parte do artesão. A medida a ser tomada será dos maiores grãos presentes nas 

superfícies de quebra, e portanto trata-se de uma medida do tamanho máximo das 

inclusões. 

 

Tratamento de Superfície 

Este atributo possui conotações tanto estilísticas como funcionais, sendo 

importante para a caracterização da indústria. Auxilia grandemente na designação de 

fragmentos a vasilhames. São observadas as características de tratamento da face interna 

e externa do vasilhame. 

 

Rótulo 

Por “rótulo” entende-se o conjunto de características que fazem com que 

designemos os nomes “fragmento de parede”, “fragmento de borda” ou “fragmento de 

base” a uma peça. A presença de lábio, entendido como a extremidade alisada da boca do 

vasilhame, caracteriza a borda. A presença de uma porção plana, aplainada ou de uma 

calota esférica ou cônica completa caracterizam uma base. A presença de sulcos de 

desgaste lineares caracteriza uma “peça sulcada”. A ausência destas características 

configuram, por exclusão, uma parede. Abre-se ainda a possibilidade para os rótulos 

“fragmento de carena” e “fragmento de suporte de tampa” para o caso da indústria 

cerâmica Tupiguarani. No caso de fragmentos que apresentem perda de uma das 

superfícies, ou ainda não apresentem nenhuma superfície original, será atribuído o rótulo 

“indeterminado”. 

 

13.3.1.2 – Atributos Específicos 

 

Os atributos específicos se relacionam principalmente às bordas, bases e 

decoração ou seja, às características não contempladas pela descrição genérica. As 

definições dadas pelo PRONAPA (1976), ainda em uso por grande parte dos 
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pesquisadores brasileiros, serão seguidas na medida do possível. Ocorre porém que o 

atributo “forma da borda” conforme definido naquela publicação acarreta certa confusão, 

ao juntar a geometria da borda (p. ex., se a borda é direta, extrovertida etc) com a 

inclinação (p. ex., vertical, inclinada externamente etc) e a forma do lábio (p. ex., 

expandido, com reforço interno etc). Obviamente estamos aqui tratando de atributos 

(dimensões, no caso de uma classificação paradigmática) distintos, haja vista que não são 

casos mutuamente exclusivos (por exemplo, uma borda pode ser direta e possuir reforço 

externo;  a presença ou não de reforço não define a geometria da borda). Alguns 

pesquisadores já sanaram este problema por meio da separação de atributos (p. ex., 

Robrahn 1988, Faccio 1998), e este procedimento será aqui seguido.  

 

Geometria da Borda54  

Por geometria da borda entende-se a relação entre alguns pontos imaginários 

definidos ao longo do contorno da borda. Se tomarmos um ponto no lábio, outro na 

região considerada intermediária, mais propriamente um ponto de inflexão, e um terceiro 

(ou quarto dependendo do caso) na porção considerada como sendo o fim da borda (e 

portanto o início da parede), podemos definir variáveis que irão descrever o arranjo 

destes pontos. O ponto sobre o lábio será chamado superior, e o ponto na junção da borda 

com a parede será denominado inferior. O deslocamento lateral dos pontos em relação a 

uma linha vertical será designada por interno quando o ponto se deslocar para o interior 

do vasilhame, e externo quando ocorrer o contrário. As variáveis utilizadas nesta pesquisa 

são:  

“Direta”, quando os três pontos estão dispostos formando uma linha reta. 

“Extrovertida”, caracterizada quando o ponto intermediário tem deslocamento 

interno em relação aos pontos superior e inferior. 

“Introvertida”, quando o ponto intermediário tem deslocamento externo em 

relação aos pontos superior e inferior.  

                                                           
54 Não utilizaremos o termo “forma da borda” porque ele implica a conjunção da geometria, inclinação e 
forma do lábio. 
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“Contraída”, quando o ponto inferior tem um deslocamento interno máximo, 

formando um ângulo obtuso com o ponto intermediário, que por sua vez tem um 

deslocamento interno maior do que o ponto superior.  

“Cambada”, quando o ponto intermediário tem um pequeno deslocamento externo 

e o ponto inferior tem deslocamento interno em relação ao ponto superior.  

“Carenada”, quando a situação for semelhante à descrita acima, mas há formação 

de um ângulo bem demarcado na inflexão definida pelo ponto intermediário, fazendo 

com que este seja bastante deslocado externamente.  

 

Inclinação da Borda  

A inclinação, seguindo a definição de Robrahn (1988: anexo 2), “determina a 

amplitude da boca do vaso em relação ao corpo”. Tomando novamente pontos 

imaginários, teríamos: 

“Vertical”, quando os pontos superior e inferior não apresentam deslocamento 

lateral. 

“Inclinada externa”, quando o ponto superior apresenta deslocamento externo em 

relação ao ponto inferior. 

“Inclinada interna”, quando o ponto superior apresenta deslocamento interno em 

relação ao ponto inferior.  

 

Forma do Lábio  

Este atributo designa a morfologia que a porção mais externa da borda, o lábio, 

apresenta. Por se tratar de uma região naturalmente quebradiça, é comum que os lábios 

apresentem reforços na forma de um espessamento das paredes, quer seja interna ou 

externamente, às vezes em ambas superfícies. Serão consideradas as variáveis: 

“Expandido”, quando o reforço é externo e interno, “Reforçado externamente”, 

“Reforçado internamente”, “Arredondado”, “Apontado” e “Plano”. 

 

Forma da Base 

As formas de base registradas para as coleções aqui estudadas se resumem a 

“Plana”, “Esférica” e “Cônica”.  
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Decoração 

Este atributo, eminentemente estilístico, é de grande utilidade na determinação 

cronológica e de interação entre populações pretéritas. Foram notadas as peças que 

apresentarem decoração pintada ou plástica. 

 

O formulário eletrônico utilizado na classificação da cerâmica está apresentado no 

Apêndice 12, e a listagem das peças analisadas está no Apêndice 13. 

 

 

13.3.2 – A Cerâmica do Sítio Bianco 

 

A análise da cerâmica do Sítio Bianco foi feita de maneira amostral; dos 2732 

pontos plotados (cada ponto plotado individualmente continha, às vezes, mais de uma 

peça), 302 peças foram efetivamente analisadas. A escolha desta amostra foi feita de 

acordo com um critério de estratificação do sítio que levou em conta os agregados de 

peças definidos por k-meios no Capítulo 12. Assim, de cada um dos 9 agregados 

definidos para o sítio, foram retiradas amostras aleatórias de aproximadamente 10% das 

peças. Desta maneira, espera-se ter obtido uma amostra significativa do conteúdo do sítio 

de maneira eficaz, permitindo uma análise rápida do mesmo. Além dos fragmentos 

escolhidos aleatoriamente, foram analisadas mais 31 bordas que apresentavam feições 

suficientes para a definição de inclinação e diâmetro de boca. Via de regra, o sítio 

apresenta fragmentos pequenos e erodidos. Sinais de pintura foram observados em 20 

peças, mas nenhum padrão gráfico pôde ser reconhecido. Métodos mais refinados 

(utilização de espectros de luz não visível, por exemplo) podem ser utilizados no futuro 

com melhores resultados. Os resultados destas análises serão apresentados a seguir. 

 

Categorias de Fragmentos 

Inicialmente, serão quantificadas as proporções das diferentes partes de 

vasilhames presentes na amostra analisada : 
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Categoria Freq. % 
Parede 266 88,08 
Borda 14 4,64 
Suporte de tampa 2 0,66 
Carena 2 0,66 
Bola de argila 1 0,33 
Peça sulcada 1 0,33 
Indeterminado 16 5,30 
TOTAL 302 100,00 

Tabela 40 – Sítio Bianco. Categorias de fragmentos existentes na amostra analisada. 
 

A Tabela 40 indica que não foram encontrados fragmentos de base na amostra. 

Isto se deve provavelmente ao grau de fragmentação da coleção; por serem relativamente 

amplas, as bases devem ter sido incluídas como “parede” na classificação. Suportes de 

tampa e carenas são peças comuns na indústria cerâmica Tupiguarani. “Peças sulcadas” 

são fragmentos cerâmicos que apresentam uma ou mais ranhuras lineares com seção em 

“U”. Já foram descritos anteriormente por outros autores como “polidores sulcados” (p. 

ex., Chmyz 1977:109; Faccio 1998:144). 

 

Espessura dos Fragmentos 

As espessuras dos fragmentos foram medidas em todas as instâncias, mas foram 

tabuladas aqui apenas as medidas tomadas para fragmentos apresentando integridade em 

ambas faces. Os resultados forneceram uma média de 11,81 mm com um erro padrão de 

0,23 mm, e as medidas variaram entre 5 e 23 mm. O Gráfico 24 ilustra as freqüências de 

espessura encontradas na amostra. 

 

Tratamento de Superfície 

As classes de tratamento de superfície estão expostas abaixo na Tabela 41. Nesta 

tabulação foram incluídas as bordas que não faziam parte da amostra aleatória de 10%.  
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Sítio Bianco - Espessura das Peças
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Gráfico 24: Intervalos de espessura de fragmentos cerâmicos provenientes de uma 
amostra de peças do Sítio Bianco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tratamento 
superfície 
(ext/int) 

Freq % 

Lisa/Lisa 236 71,30 
Lisa/Engobo 17 5,14 
Lisa/Pintada 1 0,30 
Lisa/Erodida 28 8,46 
Engobo/Lisa 7 2,11 
Pintada/Lisa 6 1,81 
Erodida/Lisa 13 3,93 
Erodida/Engobo 2 0,60 
Erodida/Pintada 1 0,30 
Erodida/Erodida 20 6,04 
Total 331 100,00 

Tabela 41- Sítio Bianco. Categorias de tratamento de superfície.  

 

Nota-se que existe uma grande quantidade de peças (19,5%) apresentando ao 

menos uma face erodida. As peças pintadas externamente são seis vezes mais abundantes 

do que as com pintura interna, se mantidos constantes os fatores pós-deposicionais. O 

engobo, por sua vez, mostrou-se duas vezes mais abundante nas faces internas. Um dado 

importante a respeito do sítio é a total inexistência de fragmentos corrugados na coleção; 

esta observação extrapola a amostra de 10% analisada, posto que durante a coleta das 

peças, a lavagem e o acondicionamento das mesmas a equipe estava atenta para este fato. 

 

Inclusões 

As inclusões presentes na amostra e suas proporções estão mostradas na Tabela 

42 abaixo: 

Inclusão Freq % 
Areia 196 58,86 
Carvão 27 8,11 
Cerâmica moída 19 5,71 
Rocha Moída 9 2,70 
Areia/Carvão 68 20,42 
Areia/Cer 6 1,80 
Cer/Carvão 3 0,90 
Cer/Rocha 3 0,90 
Carvão/Rocha 2 0,60 
Total 333 100,00 

Tabela 42- Sítio Bianco. Tipos de inclusão encontradas na cerâmica. 
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Observando-se a tabela pode-se perceber que as inclusões de areia e carvão, 

sozinhas ou em composição,  são predominantes somando 87% da amostra. Cerâmica 

moída vem em seguida em terceiro lugar, e rocha moída aparece em pequenas 

proporções.  

 

Queima 

Os tipos de queima encontrados na amostra estão apresentadas na Tabela 43: 

 

 

Queima Freq % 
Tipo 1 88 26,43 
Tipo 2  62 18,62 
Tipo 3 112 33,63 
Tipo 4 7 2,10 
Tipo 5 5 1,50 
Tipo 6 15 4,50 
Indet 44 13,21 
Total 333 100,00 

Tabela 43 – Sítio Bianco. Tipos de queima registrados na amostra analisada. 

 

A queima Tipo 3, caracterizada por faixas de cor clara pouco espessas nas 

proximidades das superfícies interna e externa que envolvem um núcleo escuro, é a mais 

comum na amostra. A seguir temos a queima Tipo 1, que apresenta basicamente as 

mesmas feições, mas com faixas claras mais espessas. Ambos tipos representam pouco 

mais de 60% da amostra. Em terceiro lugar vem a queima Tipo 2, com aproximadamente 

18% da amostra e que apresenta as mesmas feições com a diferença de que a faixa clara é 

mais espessa na face externa e menos espessa na interna. Os demais tipos são 

relativamente pouco significativos. Os indeterminados compõe 13% da amostra, e se 

devem ao fato de uma das superfícies da peça estar erodida, impedindo a determinação da 

queima. Novamente, mostram de certa maneira o grau de alteração pós-deposicional das 

peças.   
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Bordas  

O estudo das bordas foi bastante afetado pela fragmentação das peças. Das 83 

bordas registradas na coleção como um todo, apenas 29 puderam ter suas inclinações e 

(nem sempre) os diâmetros de boca estimados. Optou-se aqui por uma abordagem 

conservadora da coleção; dadas as pequenas dimensões dos fragmentos de borda e as 

características especiais do sítio (sítio de fronteira, ausência de corrugados etc), entendeu-

se que não haveria ganho algum em extrapolar formas conhecidas para sítios Tupiguarani 

de outras áreas. Ao contrário, estas formas extrapoladas de maneira pouquíssimo segura 

terminariam por ser encaradas como “verdades”, e o sítio acabaria tendo suas 

especificidades obliteradas. O que será apresentado aqui são apenas os contornos das 

bordas, dos fragmentos de carena e dos suportes de tampa. Cumpre também alertar que os 

tamanhos dos fragmentos impuseram um outro viés: apenas as bordas menores puderam 

ser reconstituídas, por apresentarem maior probabilidade de conter curvatura suficiente 

para as definições de inclinação e diâmetro de boca.  

A Tabela 44 mostra as informações básicas obtidas de cada peça: 

 313



 

No. 
borda 

Queima Espes 
(mm) 

Geometria Inclinação Lábio Diâmetro 
boca (cm)

1a Tipo 6 5 Extrovertida Vertical Reforço externo 10 
46 Tipo 1 9 Extrovertida Inclinada externa Arredondado 20 
364 Tipo 3 9 Direta Inclinada externa Arredondado 14 
386 Tipo 1 7 Extrovertida Inclinada externa Arredondado ? 
436 Tipo 3 8 Direta Inclinada externa Reforço externo 16 
510 Tipo 1 12 Direta Não observável Arredondado ? 
525 Tipo 3 7 Extrovertida Inclinada externa Arredondado 32 
551 Tipo 6 7 Direta Inclinada externa Reforço interno 18 
794 Tipo 3 9 Direta Inclinada externa Arredondado ? 
1046 Tipo 3 11 Extrovertida Inclinada interna Reforço externo 10 
1266 Tipo 1 9 Extrovertida Inclinada interna Arredondado 30 
1276 Tipo 1 9 Extrovertida Inclinada externa Arredondado 22 
1399a Tipo 3 8,5 Extrovertida Inclinada externa Apontado 18 
1454 Tipo 1 8 Extrovertida Inclinada externa Arredondado 14 
1607 Tipo 1 7 Extrovertida Inclinada externa Arredondado 20 
1762 Tipo 1 12 Extrovertida Inclinada externa Arredondado 22 
1787 Tipo 1 9 Direta Inclinada externa Arredondado ? 
1996 Tipo 1 11 Extrovertida Inclinada externa Arredondado ? 
2001 Tipo 1 9 Direta Inclinada externa Reforço interno 30 
2028 Tipo 3 9 Direta Inclinada externa Arredondado 26 
2060 Tipo 3 6 Direta Inclinada externa Arredondado 12 
2090 Tipo 1 6 Extrovertida Inclinada externa Reforço externo 12 
2097 Tipo 3 9 Direta Vertical Arredondado 22 
2263 Tipo 1 7 Introvertida Inclinada interna Plano ? 
2405 Tipo 3 11,6 Direta Inclinada externa Plano 40 
2431 Tipo 1 8 Direta Inclinada externa Arredondado 8 
2465 Tipo 1 9 Direta Inclinada externa Reforço interno ? 
2724 Tipo 6 9 Direta Inclinada externa Arredondado 16 
2784 Tipo 3 10 Extrovertida Vertical Arredondado 38 

Tabela 44 – Dados das bordas existentes na coleção do Sítio Bianco. 

 

A média das espessuras das bordas, que foram medidas em suas porções mais 

grossas, é de apenas 8,66 mm com erro padrão de 0,3mm, bastante abaixo da média geral 

da coleção (que foi de 11,81 ± 0,23 mm). Dado este fato, as médias dos diâmetros das 

bocas foram, provavelmente, também “puxadas” para baixo. A média dos diâmetros de 

boca da coleção é de 20,45 ± 1,92 cm.   
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 
14 – As Classes de Sítio e Sua Interpretação 

 
Neste item serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise da 

implantação e conteúdo dos diferentes sítios arqueológicos detectados no Alto Taquari. O 

universo de sítios foi dividido em três classes principais, a saber: sítios líticos, sítios 

cerâmicos Itararé-Taquara e sítios cerâmicos Tupiguarani. Cada uma destas classes foi, 

por sua vez, subdividida em subclasses conforme a necessidade. A designação de um 

sítio a uma determinada classe deu-se, sobretudo, pela composição da coleção. No caso 

de sítios multicomponenciais, o mesmo sítio pode ter sido designado a duas classes 

distintas (é o caso, por exemplo, de Pouso Alto e Pedra Grande 2).   

 
14.1 – Os Sítios Líticos do Alto Taquari. 

 
Os sítios líticos detectados no Alto Taquari somam 52 casos, incluídos neste 

número os sítios multicomponenciais. A designação dos sítios a esta classe deu-se, 

principalmente, pela presença única de material lítico lascado. É claro que esta classe 

abrange vários tipos de sítio, desde grandes quantidades de material espalhadas por 

grandes áreas, como é o caso de CRA ou PAT, até sítios no limite da definição, com 

apenas três peças, sem contar ainda as inúmeras ocorrências arqueológicas isoladas. 

Muita desta variação é provavelmente funcional; coleções com características distintas 

produzidas por atividades humanas distintas. Ocorre porém que é possível estarmos 

lidando com manifestações de atividades humanas não relacionadas no tempo, o que 

implicaria em uma variação não apenas funcional, mas também diacrônica. Os motivos 

para se pensar nesta possibilidade são, principalmente, tecnológicos. A presença de 

indústrias líticas cada vez mais simples quanto mais se avança no tempo é bastante 

reconhecida tanto no caso do Brasil como no continente como um todo (p. ex., Andrefsky 

1998; Morais 1983; Teltser 1991). Atualmente, a explicação mais aceita para esta 

mudança tecnológica seria a necessidade que grupos humanos nômades têm de 

carregarem consigo artefatos versáteis, prontos para uso em qualquer situação. Grupos 

mais sedentários, por sua vez, não teriam este imperativo, podendo satisfazer suas 

necessidades tecnológicas com artefatos “expedientes” (Hayden et al. 1996). Pode-se 
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dizer que enquanto as tecnologias mais “curadas” visam a confecção de artefatos 

versáteis a partir de uma certa rigidez tecnológica, as tecnologias “expedientes” têm por 

objetivo a obtenção de artefatos para uso imediato (não versáteis) por meio de uma 

tecnologia flexível. No Alto Taquari, pode-se dizer que as duas estratégias de redução 

estão presentes. Como os adjetivos “expediente” e “curado”55 contêm em si uma carga 

interpretativa um tanto forte, alguns autores têm preferido utilizar os termos “bifacial 

reduction technology” para tratar de indústrias contendo artefatos formais, e “generalized 

core technology” para se referir às indústrias informais. No caso do Alto Taquari, não 

haveria sentido em se falar de “tecnologia de redução bifacial” porque não foram 

detectados artefatos bifaciais na área, à exceção da já mencionada ponta bifacial do Sítio 

MCL. Os termos “tecnologia de redução formal” e “tecnologia de redução generalizada” 

talvez possam ser utilizados como descritivos dos dois tipos básicos de indústria lítica 

encontrados na área. 

 

14.1.1 – Os Sítios Líticos “Antigos”. 

 

Com base no que foi exposto no item anterior, são grandes as chances de que os 

(poucos) sítios que apresentam artefatos retocados à exaustão se relacionem a uma faixa 

cronológica anterior à dos sítios que apresentam características de redução generalizada. 

Tais sítios serão aqui denominados “líticos antigos”. Via de regra, tais sítios apresentam 

quantidades consideráveis de peças com sinais de alteração térmica, que poderiam ser 

datadas por TL, mas não foi possível obter estas datas até o momento. Os sítios aqui 

considerados como antigos são cinco no total, incluindo dois multicomponenciais. A 

baixa freqüência de sítios desta classe é provavelmente uma conjugação de dois fatores: 

densidade demográfica pretérita e visibilidade arqueológica. Por serem sítios mais 

antigos, pode-se supor que quase sempre estarão mais sujeitos a soterramento. Com 

efeito, MPL achava-se enterrado a um metro de profundidade; PAT foi bastante alterado 

por tratores, mas a posição das peças no piso também sugere alguma profundidade; RTR 

encontrava-se nas mesmas condições, as peças aflorando no piso de uma estrada, 

provavelmente enterradas a quase um metro de profundidade; as duas únicas exceções 

                                                           
55 “Expedient” e “curated” no original; vide Binford 1979. 
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são MCL e PG2. O primeiro estava situado em um topo de interflúvio, onde o aporte 

sedimentar é menor; além disto o sítio foi arado (não foi possível saber por que tipo de 

trator) e as peças, mesmo enterradas, podem ter sido revolvidas. O segundo caso é mais 

difícil de explicar, mas como se trata de um sítio multicomponencial Itararé-Taquara 

onde foi encontrada apenas uma peça unifacial retocada, pode ser que estejamos tratando 

de um caso de “mineração” de uma peça antiga por parte de uma população mais recente. 

Outra possibilidade é que a peça, então enterrada, tenha aflorado pela ação erosiva na 

forma de ravinas, abundantes no terraço onde o sítio se encontra. Uma terceira 

possibilidade, que não deve ser descartada a princípio, é o contato entre grupos distintos. 

Em suma, por suas características tecnológicas, estes sítios representam 

provavelmente populações não ceramistas que viviam no Alto Taquari em um período 

provavelmente anterior à chegada dos primeiros grupos ceramistas. É lícito supor que 

tenha havido contato entre ambos grupos, mas se isto realmente ocorreu o resultado foi a 

cessação da tecnologia de redução formal, o que pode ser interpretado como assimilação 

ou mesmo extermínio. É importante notar que a tecnologia lítica, apesar de formal, não é 

baseada em redução bifacial e não possui qualquer relação com o período correlato 

registrado no Médio Ribeira (vide De Blasis 1989 para uma comparação das indústrias). 

 
 
14.1.2 – Os Sítios Líticos “Recentes”  

 
Se os sítios líticos “antigos” representam algo provavelmente distinto das 

ocupações ceramistas, o mesmo não se pode dizer dos sítios líticos que aqui serão 

denominados “recentes”. As características da tecnologia apontam para uma indústria de 

redução generalizada, que conforme foi visto se correlaciona com populações mais 

sedentárias. Embora não se possa aqui, por limitações de tempo e escopo, apresentar um 

estudo comparativo entre uma indústria lítica de um sítio atribuível à Tradição Itararé-

Taquara e a indústria lítica de um sítio do porte de CRA, acredita-se que as semelhanças 

seriam bastante significativas, e espera-se realizar tais comparações no futuro. Nesta 

linha de raciocínio, interpreta-se os sítios líticos recentes como relacionados às 

populações ceramistas que habitaram a área. Seriam simplesmente sítios Itararé-Taquara 

(ou mesmo Tupiguarani) sem cerâmica.  
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Os sítios líticos recentes tratados nesta pesquisa somam 47 casos, um universo 

que pode ser melhor trabalhado em termos de padrões de distribuição e implantação na 

paisagem. 

As declividades de vertente onde os sítios se localizam são, em média, um tanto 

elevadas: 5 graus. Conforme já foi dito no Item 11 , há que se levar em conta que este 

parâmetro é bastante sujeito a variações espúrias, e condições de microtopografia são 

mais importantes do que a declividade média. De qualquer modo, se partirmos do 

pressuposto de que os patamares de vertente tendem a ser menores e mais íngremes 

quanto mais íngreme for a encosta em que eles se encontram, é possível que haja uma 

correlação positiva entre a declividade média da vertente e a área/declividade dos 

patamares de vertente onde se assentam efetivamente os sítios. 

A implantação dos sítios líticos na paisagem foi analisada de acordo com a 

freqüência de cinco situações distintas: fundo de vale, baixa vertente, média vertente, alta 

vertente e divisor de águas. O Gráfico 25 ilustra os resultados obtidos, onde pode-se 

perceber uma certa bimodalidade na curva: há um pico de freqüência em fundos de vale e 

outro em divisores de água. Ao se examinar estes dados com mais atenção, percebeu-se 

que esta bimodalidade reflete diferenças marcantes na implantação dos sítios líticos 

dependendo da região do Alto Taquari em que eles se encontram. Se dividirmos o Alto 

Taquari em regiões (Norte, Nordeste, Noroeste, Central, Sul, Sudeste e Sudoeste) e 

tomarmos as áreas piloto como representativas de cada uma delas, perceberemos que a 

implantação dos sítios líticos não é homogênea. Conforme pode ser facilmente 

visualizado no Gráfico 26, as regiões Sul e Sudeste do Alto Taquari apresentam 

freqüências muito superiores de sítios líticos implantados em divisores de água do que as 

outras regiões. Pode ser argumentado que esta variação é reflexo de algum viés amostral, 

ou de tamanho de amostra, mas não acreditamos que seja este o caso. A Tabela 45 ilustra 

a freqüência de sítios em cada compartimento topográfico dentro de cada região.  
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Gráfico 26: Implantação dos sítios líticos dentro das diferentes regiões do Alto Taquari. 
 
 
 
 



 

Comparti-
mento 

Região 
N 

Região 
NE 

Região 
NW 

Região 
Central

Região S Região 
SE 

Região 
SW 

FV 4 1 3 1 0 4 5 
BV 5 0 0 0 1 1 3 
MV 0 0 1 0 1 0 1 
AV 3 0 0 0 0 1 0 
DA 0 1 0 0 5 6 0 
Total Sítios 12 2 4 1 7 12 9 
Tabela 45: Freqüência de sítios líticos em cada compartimento topográfico, dentro de 
cada uma das sete regiões do Alto Taquari.  

 

 

Se é verdade que as regiões Central e Nordeste apresentam tamanhos de amostra 

bastante pequenos (que, acreditamos, refletem a menor presença de sítios líticos em seu 

interior), as regiões Norte e Sudeste, por sua vez, apresentam tamanhos de amostra 

idênticos e mais adequados, sendo justamente as que mostraram freqüências mais 

díspares.  

Os gráficos 27 e 28 mostram as classes de distância à água e altura dos sítios 

líticos sobre o nível de base. A média geral da distância dos sítios líticos até a água mais 

próxima é de 90 m, e a média geral de altura s.n.b. é 23,6 m, mas novamente as 

diferenças regionais estariam mascaradas se apenas estes índices estivessem sendo usado. 

Como a distância até a água e a altura s.n.b. são parâmetros diretamente ligados à 

implantação topográfica, é de se esperar que as diferentes regiões do Alto Taquari 

apresentem valores médios distintos. A Tabela 46 apresenta tais valores: 

 

Região Dist. Média Água 
(m) 

Altura s.n.b. 
 (m) 

N 44,6 24,7 
NE 165 45,5 
NW 26,3 14,5 

Central 150* 2* 
S 185,7 39,3 

SE 110 29 
SW 55 4,4 

                                                                                              *Apenas um caso 
Tabela 46: Valores médios de distância até a água e altura sobre o nível de base para os 
sítios líticos, em metros.  
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Gráfico 28: Intervalos de altura dos sítios líticos sobre o nível de base. 
 



A porção NW, representada pela Área Piloto CRC, parece ser um caso à parte 

dadas as condições ambientais radicalmente distintas do restante do Alto Taquari, tanto 

topograficamente (relevo extremamente suave e monótono) como em termos de 

vegetação original (cerradão). Pode-se talvez aqui traçar um paralelo entre esta área de 

relevo suave coberta por cerradão e a área análoga existente nas porções altas de TQG:  lá 

temos os sítios MPL, FXV e FX2, todos apresentando material lítico lascado, localizados 

ao lado das drenagens. Aqui temos mais quatro sítios (ARA, CCB, PAT e PTE) na 

mesma posição. Pode-se supor que a ocupação destas áreas de cerradão fosse um tanto 

esporádica, e fortemente relacionada à proximidade da água. Possíveis exceções seriam 

MPL e PAT, tanto pela idade (ambos seriam “antigos”) como pela densidade de material 

apresentado, mas não se tem no momento parâmetros para dizer se tais sítios são produto 

de uma ocupação intensa ou de várias reocupações. 

Com relação à orientação da vertente, obteve-se a confirmação de  um padrão que 

já havia sido percebido anteriormente (Araujo 1995a): não existem sítios arqueológicos 

líticos em vertentes voltadas para sul, e há uma grande predileção por locais totalmente 

expostos, como topos de divisores de água. A Tabela 47 abaixo mostra as freqüências de 

sítios detectados nas diferentes orientações de vertente. 

 

Orientação Vertente Freqüência de Sítios 
N 6 

NNE 1 
NE 8 

ENE 0 
E 3 

ESE 1 
SE 1 

SSE 0 
S 0 

SSW 0 
SW 1 

WSW 0 
W 3 

WNW 4 
NW 6 

NNW 3 
Topo 9 

Tabela 47: Freqüências de sítios para as várias orientações de vertente. 
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Os gráficos 29 e 30 ilustram bem esta preferência nítida por vertentes voltadas 

para a face norte. A interpretação mais plausível para este fenômeno parece ser a questão 

do conforto térmico, posto que a face norte é a que recebe maior carga de radiação solar 

(Oke 1983:147-152). 

 

 
14.2 – Os Sítios da Tradição Itararé – Taquara. 

 
Os sítios arqueológicos designados a esta Tradição pertencem a três classes de 

vestígios bastante distintas: a dos sítios cerâmicos, a dos montículos de terra e a das 

feições doliniformes antrópicas (FDA), comumente chamadas de “casas subterrâneas”.  

Dada a ampla e expressiva bibliografia associando os sítios cerâmicos às feições 

doliniformes, bem como a recorrência espacial de ambas classes de sítio no Alto Taquari, 

foi considerado aceitável considerá-las relacionadas a um mesmo complexo tecnológico.  

 
 

14.2.1 – Sítios Cerâmicos. 

 
Os sítios cerâmicos tratados aqui compreendem 39 casos, vindos de todas as sete 

regiões do Alto Taquari, incluindo dois sítios localizados no Alto Apiaí.  

A média das declividades das vertentes em que os sítios se localizam está em 

torno de 2 graus, uma média bem mais baixas do que os 5 graus calculados para os sítios 

líticos. 

A implantação dos sítios na paisagem foi analisada segundo os critérios já 

apresentados anteriormente para os sítios líticos. A localização preferencial dos sítios 

Itararé-Taquara em locais altos é notória; tanto esta pesquisa como informações obtidas 

de outros pesquisadores (p. ex., Mabilde 1988:144; Sganzerla et al. 1996:19,21; 

Tommasino 1998:44) confirmam uma certa predileção por lugares altos, embora 

obviamente existam sítios localizados em fundos de vale.   

O Gráfico 31 mostra as classes de implantação dos sítios Itararé-Taquara. Pode-se 

perceber que existe uma grande tendência à ocupação de locais altos: altas vertentes e 

divisores de água correspondem a 64 % da amostra. Uma análise mais pormenorizada 
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Gráfico 29: Freqüência de sítios líticos voltados para diferentes orientações. 
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Gráfico 30: Apresentação dos dados de orientação de vertente em forma de rosa-dos-
ventos. 



feita por regiões dentro do Alto Taquari sugere, porém, certa variabilidade na 

implantação dos sítios. O Gráfico 32 ilustra esta variabilidade, que se insinua apesar de 

algumas regiões apresentarem um tamanho de amostra muito reduzido (que, novamente, 

acreditamos se dever às diferentes densidades de sítios Itararé-Taquara na área). Parece 

haver um aumento na freqüência de sítios localizados em porções altas do terreno nas 

regiões meridionais e orientais do Alto Taquari. Estas regiões são, também, as que 

apresentam maior quantidade de sítios Itararé-Taquara. As regiões sul e sudeste, 

representadas pelas áreas piloto CDF e CRA, apresentaram uma quantidade 

anormalmente grande de sítios desta classe; ambas contêm 64 % dos sítios Itararé-

Taquara detectados até o momento. A Tabela 48 mostra as freqüências totais de sítios e 

para cada compartimento topográfico nas diferentes regiões do Alto Taquari:  

 

 

 

Comparti-
mento 

Região 
N 

Região 
NE 

Região 
NW 

Região 
Central

Região S Região 
SE 

Região 
SW 

FV 1 2 1 2 0 1 1 
BV 1 0 0 0 0 0 0 
MV 0 0 0 0 0 5 0 
AV 1 0 0 1 1 0 0 
DA 0 3 0 1 6 12 0 
Total Sítios 3 5 1 4 7 18 1 
Tabela 48: Freqüência de sítios cerâmicos Itararé-Taquara em cada compartimento 
topográfico, dentro de cada uma das sete regiões do Alto Taquari.  
 

 
Os dois padrões básicos de distribuição parecem estar bem ilustrados na tabela 

acima: um aumento de sítios à medida em que se vai de NW para SE, acompanhado por 

uma predileção maior por divisores de água. Um terceiro padrão, que será aqui sugerido 

mas cuja confirmação dependerá de uma continuidade dos trabalhos na região, é o 

aumento da área dos sítios seguindo o sentido NW/SE. Este é um julgamento 

admitidamente subjetivo, dado o fato de que nem todos os sítios apresentavam condições 

de visibilidade ideais, e muitas vezes foi mesmo impossível delimitar dois eixos de 

dispersão de artefatos. Ainda assim, a impressão de que sítios grandes como MJ2, MJ3, 

OLN, TA2 e REL não ocorrem na porção norte do Alto Taquari é muito forte. Esta 
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regiões do Alto Taquari. 
 
 
 



“impressão” obviamente só poderá ser confirmada por meio da aplicação de CSPI em 

vários sítios. 

 

14.2.2 – Montículos de Terra 

 

Uma última e importante observação a respeito do padrão de distribuição dos 

sítios Itararé-Taquara diz respeito à relação entre quantidade de sítios (e, por conseguinte, 

densidade, haja vista que as áreas piloto têm tamanhos semelhantes) e a ocorrência de 

uma classe de vestígio muito especial: os montículos de (provável) função funerária. 

Apesar de amplamente documentados pela bibliografia etnográfica relacionada aos 

Kaingang, tais montículos apresentam, no Alto Paranapanema, uma implantação sui 

generis: acham-se localizados em encostas íngremes. Os primeiros montículos 

registrados na região, mais precisamente no Alto Apiaí, o foram pela equipe responsável 

pelo levantamento da linha do GASBOL (Sítio Areia Branca 6; vide De Blasis 2000). 

Inicialmente documentados como obras de terra ligadas à Revolução de 1932, percebeu-

se posteriormente que se tratavam de feições pré-coloniais. A presença destas feições no 

Alto Apiaí deixou-nos alerta para sua possível ocorrência no Alto Taquari, e com efeito 

as mesmas foram detectadas na Área Piloto Campina de Fora (Sítio Morro do Gato - 

MGT). Esta área piloto apresentou alguns dos sítios Itararé-Taquara com maiores áreas 

(OLN, MJ2, MJ3), todos assentados sobre divisores de água, à volta de uma grande 

planície aluvial. O Sítio MGT localiza-se no sopé da montanha mais alta e vistosa da 

região, o que sugere uma escolha deliberada para a localização dos montículos. Foram 

tomadas as posições de 25 montículos com GPS, todos apresentando formato 

aproximadamente elíptico, mas vários outros foram visualizados ao longe. O que está-se 

sugerindo aqui é que a Área Piloto CDF representa um território nuclear em termos desta 

classe de ocupação ceramista. Esta conjectura está baseada em dois pressupostos básicos: 

a) os montículos são realmente feições de enterramento; 

b) o grupo responsável pela construção dos montículos escolheu a localização dos 

mesmos levando em conta uma situação de controle efetivo do território, ou seja, os 

montículos estariam colocados em um lugar central, livre da interferência de grupos 

inimigos ou estranhos. 
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Ambos pressupostos podem, potencialmente, ser testados. O primeiro depende de 

um grande investimento em análises geoquímicas e escavações extremamente 

controladas de alguns montículos, dado o fato de que dificilmente serão detectados 

quaisquer vestígios de sepultamento humano observáveis a olho nu (Amenomori 1999). 

O segundo pressuposto depende, igualmente, de grande investimento em datações e 

análise cerâmica detalhada, buscando encontrar semelhanças estilísticas entre sítios de 

maneira a delimitar antigas áreas de maior troca de informações, o que implicaria em 

maior afinidade intergrupal (vide Hunt et al. 1997 e Lipo et al. 1997 para um ótimo 

exemplo de aplicação). 

 

 

14.2.3 – Feições Doliniformes Antrópicas (“Casas Subterrâneas”). 

 
O rótulo “feições doliniformes antrópicas” não é muito elegante, mas por falta de 

melhor inspiração será utilizado aqui tão somente para separar descrição de interpretação. 

Em verdade, o adjetivo “antrópicas” é um tanto interpretativo na medida em que muitas 

das feições doliniformes existentes no Alto Taquari (e, acreditamos, em outras partes do 

Brasil) possuem gênese controvertida. Feições doliniformes são, para efeito desta 

pesquisa, depressões no solo em forma de calota de esfera. Agentes distintos podem levar 

à formação de uma feição doliniforme: a escavação de um buraco com forma cilíndrica 

pode, com o tempo, resultar em uma feição doliniforme pelo colapso das paredes; do 

mesmo modo, a dissolução de matéria mineral por meio de água pode resultar na 

formação de cavidades, cujo abatimento também forma uma feição doliniforme, e as 

dolinas são o exemplo mais conhecido. Confundir uma dolina clássica, existente em uma 

área calcária e associada a um relevo cárstico, com uma “casa subterrânea”, feita pelo 

homem, parece algo impensável. A primeira apresenta dezenas de metros de diâmetro, 

outros tantos de profundidade, muitas vezes possui água em seu interior e está sempre 

associada ao calcário. A segunda, na melhor das hipóteses, irá apresentar alguns metros 

de diâmetro e pouca profundidade, sendo encontradiça nos terrenos mais variados. 

Ocorre, porém, que existe uma ampla “zona cinza” entre a dolina clássica e a “casa 

subterrânea”. Fato pouco conhecido, inclusive por muitos geólogos, é que feições 

 324



doliniformes naturais são formadas em vários tipos de substrato geológico, inclusive em 

regiões basálticas, graníticas e areníticas, apresentando os tamanhos mais variáveis, 

algumas com pouco mais de 1 m de diâmetro56. A gênese destas feições naturais pode, 

inclusive, se relacionar não só ao abatimento de cavidades como também a “piping”, 

fenômeno de erosão em que os grãos são carreados por condutos dentro da rocha, 

formados pela água ao longo de zonas de permeabilidade mais elevada, ou mesmo à 

dissolução lenta dos minerais em locais onde a água fica empoçada.  

Levando estas informações em conta, torna-se um pouco menos simples fazer a 

associação direta entre depressões no chão e feições arqueológicas. Esta questão torna-se 

mais e mais importante à medida em que depressões com grandes dimensões vão sendo 

caracterizadas como feições antrópicas. Se realmente o forem, estamos diante de um 

investimento de trabalho, provavelmente comunitário, até então desconhecido no registro 

arqueológico do Sudeste do Brasil. Se as depressões não forem de origem antrópica mas 

tiverem sido apenas ocupadas, estamos diante de um quadro bastante diferente, onde uma 

feição natural foi utilizada como abrigo. Por último, podemos estar lidando com feições 

completamente naturais que nem ao menos foram ocupadas. Neste caso, a caracterização 

de uma feição natural como sítio arqueológico implica em atraso considerável no 

entendimento das relações que as FDAs têm com o ambiente, bem como sua simples 

caracterização enquanto classe de vestígio, sem contar o problema burocrático de se 

cadastrar como sítio arqueológico algo que não o é. À primeira vista, a solução para tal 

dilema é muito simples: basta escavar ou realizar sondagens em algumas depressões para 

caracterizá-las como sítios ou não. Isto resolveria em parte o terceiro caso, uma vez que 

ao menos não haveria cadastramento indevido, mas a solução dos dois primeiros casos 

não é assim tão simples: separar uma depressão natural de uma antrópica é algo que 

deveria ocupar um pouco mais arqueólogos, geólogos e geofísicos nos próximos anos, 

uma vez que apenas com métodos mais sofisticados seria possível identificar, por 

exemplo, descontinuidades ou zonas de maior permeabilidade embaixo da depressão. A 

presença de paredes originalmente verticais ou subverticais, por exemplo, não é garantia 

de construção humana, uma vez que alguns tipos de abatimento podem resultar nestas 

formas. Outra maneira seria, por métodos geofísicos, identificar se houve escavação ou 

                                                           
56 Conforme pudemos observar na Área Piloto TQG, sobre a Formação Furnas. 
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não. Isto é, a ausência indícios de escavação torna difícil sustentar a hipótese de trabalho 

humano na construção de uma grande depressão (ou até mesmo de uma pequena). A 

questão da escavação torna-se ainda mais instigante se nos perguntarmos para onde foi a 

terra. A maioria absoluta das “casas subterrâneas”, até onde sabemos, não apresenta 

vestígios de terra acumulada em seu redor. O que teria havido com a terra removida? 

Teria sido em parte erodida de volta para dentro da depressão e em parte espalhada pelo 

terreno adjacente? Teria sido espalhada de propósito pelos construtores? 

Outras feições existentes no Alto Taquari também facilmente confundíveis com 

FDAs arqueológicas são antigos fornos de carvão e cisternas para irrigação de lavouras. 

No primeiro caso, segundo informantes na Área Piloto TQS, a lenha era enterrada em um 

buraco, posta para queimar e abafada com terra. Passado algum tempo, o carvão era 

desenterrado e o resultado disto é geralmente uma depressão de formato elíptico com 

muito carvão em seu interior. No segundo caso, a cisterna pode ter formato elíptico ou 

circular, e a terra geralmente é acumulada nas laterais, formando uma “mureta”. Tivemos 

a oportunidade de sermos ludibriados por uma destas cisternas, que a princípio foi 

registrada como sítio arqueológico. O engano só foi percebido após uma nova visita, um 

ano depois.  

Das feições doliniformes encontradas no Alto Taquari, apenas quatro podem ser 

consideradas sítios arqueológicos com toda certeza: CSU, CS2, PR2 e FRC. Dentro ou ao 

redor destas quatro depressões foi encontrado algum tipo de material arqueológico, mas a 

questão da origem  antrópica ainda fica em aberto. Além destas, há um grande número de 

depressões observadas ao longo dos trabalhos de campo e que foram, sem exceção, 

cadastradas e localizadas com GPS, mesmo as obviamente naturais. O motivo foi 

fornecer subsídios para pesquisas futuras sobre o tema, que possam comparar os 

diferentes tipos de feições doliniformes e lançar alguma luz sobre o assunto. A Tabela 49 

mostra a interpretação dada a cada uma das depressões encontradas, bem como sua 

posição. 
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Interpretação da 
origem 

Coords. UTM  
(Zona 22J) 

Obs. 
 

Natural 708016 7326830  
Natural 711676 7312320  
Natural 715898 7343548  
Natural 708282 7338756 Pequena 
Antrópica? 707990 7339052 Pequena 
Natural 707874 7339258 Pequena 
Natural 726037 7336410  
Antrópica? 724650 7338031 Informada 
Antrópica? 724718 7340461  
Antrópica? 724810 7340559  
Natural 725433 7335890  
Natural 725559 7335576  
Natural 727369 7337711  
Antrópica? 703730 7322363  
Antrópica? 706520 7324485  
Antrópica? 706567 7324442  
Natural 706931 7325526  
Antrópica? 707021 7325121  
Natural 720728 7314053 Alagada 
Natural 720792 7314159  
Antrópica? 692972 7316618  
Natural 688830 7310267  

Tabela 49: Interpretação da origem e localização das depressões encontradas no Alto 
Taquari. 

 

Nem todas as depressões acima se localizam em terrenos calcários; algumas estão 

sobre o arenito Furnas, outras sobre terrenos graníticos. Para finalizar, talvez seja útil 

relatar um fato anedótico: as “casas subterrâneas” são chamadas popularmente, nesta 

parte do Estado, de “panelas de bugre”. Pode-se ter uma idéia da confusão que uma 

informação oral a respeito da existência de “panelas de bugre” em determinado local 

pode trazer. 
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14.3 – Os Sítios da Tradição Tupiguarani. 

 

Os sítios associados à Tradição Tupiguarani localizados dentro do Alto Taquari 

são apenas seis, todos localizados na porção norte da área, o que reflete a  presença da já 

referida “fronteira” entre grupos portadores de cerâmica Itararé-Taquara e grupos 

portadores de cerâmica Tupiguarani. É claro que, com uma amostra tão pequena, não se 

poderá tecer considerações muito firmes acerca das características da ocupação 

Tupiguarani no Alto Taquari, mas serão sugeridas algumas tendências a serem 

verificadas no futuro. 

Dos seis sítios detectados, dois (PNH e RCD) apresentam, com certeza, 

fragmentos cerâmicos associados às tradições Tupiguarani e Itararé-Taquara. Os outros 

quatro (BNC, MRA, PTR e CDR) são, até onde se pôde determinar, predominantemente 

Tupiguarani. Coincidência ou não, os dois sítios com cerâmica “mista” são os únicos 

localizados em fundo de vale, próximos à água. Os outros quatro sítios estão localizados 

sobre divisores de água, e parecem mimetizar o padrão de implantação recorrente para 

sítios Itararé-Taquara. Não ocorreram, até o momento, sítios Tupiguarani “colinares de 

meia-encosta” no Alto Taquari, padrão este recorrente no Médio Paranapanema (p. ex., 

Pallestrini 1975). Alguns deste sítios, como CDR e MRA, estão bastante distantes da 

água (em torno de 500 m) e parecem ter sido implantados em locais onde se privilegiou a 

visibilidade do entorno em detrimento da proximidade da água e conforto térmico.  

A cerâmica existente nos sítios só foi analisada com mais detalhe para o Sítio 

BNC. Trata-se de uma cerâmica totalmente lisa, sem decoração plástica57, com pintura 

predominantemente vermelha sobre engobo branco. Os outros cinco sítios parecem seguir 

esta tendência, embora tenha sido observado um fragmento corrugado no Sítio PNH. De 

qualquer modo, os sítios do Alto Taquari parecem ser radicalmente diferentes dos sítios 

do Médio Taquari, como Fonseca (FSC) e Silveira (SVR). Estes dois sítios são muito 

semelhantes, com altas porcentagens de fragmentos ricamente decorados (para FSC, a 

porcentagem de fragmentos corrugados coletados em superfície foi de 23%, a de 

ungulados de 9,7% e a de pintados de 18,8% - vide Pallestrini 1969:71), e estão 35 km a 

norte de BNC. Como ainda não dispomos de datas para BNC (foram mandados três 

                                                           
57 Para ser mais preciso, foi observada uma única borda ungulada na amostra analisada. 
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fragmentos para datação, mas não obteve-se resultados satisfatórios), torna-se impossível 

até o momento dizer se esta variação é diacrônica, relacionada a diferentes momentos da 

expansão Tupiguarani na Região Sudeste, ou se é uma variação estilística, sincrônica, 

relacionada a grupos distintos com pouco contato. Se esta última hipótese for verificada, 

estaremos frente a uma nova “fronteira”, desta vez não entre grupos Tupi e Jê, mas entre 

grupos Tupi distintos. 

Antes de finalizar, seria importante fazer algumas observações a respeito de uma 

classe de vestígios associada aos sítios Tupiguarani, embora não tenham sido observadas 

dentro do Alto Taquari propriamente dito, e sim no Médio Taquari: trata-se dos 

montículos funerários, muito semelhantes em forma ao que já foi tradicionalmente 

associado aos Kaingang, mas que apresentam urnas Tupiguarani em seu interior. O Sítio 

Silveira é um exemplo onde as urnas foram encontradas sob tais acúmulos de terra. O 

sítio JMZ, não muito distante de SVR, embora não possa até o momento ser filiado a 

nenhuma das tradições, também apresenta montículos. Chmyz et al. (1968) também 

registrou ao menos dois grandes sítios Tupiguarani em Itaberá (SP-IP-8 e SP-IP-9), 

contendo montículos sobre urnas funerárias e outras estruturas de terra. As fotografias 

disponíveis na publicação mostram urnas corrugadas e pintadas, bastante semelhantes às 

encontradas em SVR e FSC. Será esta característica do Médio Taquari um caso de 

adoção de práticas eminentemente Kaingang (montículos, anéis de terra) por parte de 

grupos Tupi? A única certeza até o momento é que tais sítios são patentemente distintos 

dos sítios do Alto Taquari. 

 

 

14.4 – Cronologia Obtida para a Região. 

 

As datações citadas ao longo do Item 11 serão aqui apresentadas de maneira 

resumida na Tabela 50 e brevemente discutidas:  
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Sítio Filiação Idade 
(Método) 

Faixa 
Cronológica 

Laboratório 
/ no. 

amostra 
Arlindo Cruz Itararé-

Taquara 
1.000 ± 100 
anos (TL) 

AD 900 ~ 1.100 LACIVID 
40114 

Arlindo Cruz Itararé-
Taquara 

890 ± 130 
anos (TL) 

AD 980 ~ 1.240 LACIVID 
40112 

Arlindo Cruz Itararé-
Taquara 

620 ± 40 
anos (TL) 

AD 1.340 ~1.420 LACIVID 
40113 

Gasbol  8 Itararé-
Taquara 

1.540 ± 150 
anos (TL) 

AD 310 ~ 610 LVD 339 

Müzel Itararé-
Taquara 

1.530 ± 170 
anos (TL) 

AD 300 ~ 640 LACIVID 
40115 

Quatis Itararé-
Taquara 

1160 ± 100 
anos (TL) 

AD 740 ~ 940 LVD 340 

Tabela 50: Datações obtidas para o Alto Taquari. 

 

Fica patente pela tabela acima que temos um viés de datas: apenas os sítios 

Itararé-Taquara estão presentes. Foram enviadas três amostras de cerâmica do Sítio 

Bianco e uma do Sítio Porteira, ambos Tupiguarani, mas o laboratório não obteve quartzo 

suficiente para proceder às datações. Este fato dificulta sobremaneira quaisquer análises 

das relações temporais entre os grupos humanos portadores destas diferentes tecnologias 

cerâmicas. De qualquer modo, as datações parecem confirmar uma ocupação relacionada 

à Tradição Itararé-Taquara bastante recuada para a região, em torno de AD 460 (Sítio 

GB8). Espera-se obter mais datas para os sítios com cronologia recuada para que se possa 

ter melhor precisão nas idades, mas de qualquer modo pode-se afirmar que, mesmo com 

uma amostra bastante pequena, as idades desta Tradição já estão “encostando” nas idades 

mais antigas obtidas para o RS (vide Tabela 2). 
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15 – Uma Síntese Regional 

 
A partir do que foi apresentado nos capítulos anteriores, fica claro que muito do 

que se conhecia em termos de arqueologia do planalto sul paulista foi radicalmente 

modificado. Pesquisas anteriores (Araujo 1995a; Aytai 1970; Prous 1979) forneceram 

apenas uma pincelada a respeito da variabilidade arqueológica desta parte do Estado. 

Com base nos dados obtidos até o momento, pode-se dizer que algumas das hipóteses 

levantadas por este autor e por colegas trabalhando em áreas contíguas (De Blasis 1988 

1996; Robrahn 1988; Robrahn-Gonzalez 1999) foram corroboradas; outras, 

enfraqueceram e terão de ser repensadas. 

Apesar do foco deste estudo estar circunscrito ao Alto Taquari, várias observações 

a respeito de áreas contíguas (e não tão contíguas) foram realizadas ao longo dos anos de 

pesquisa devotados a esta porção do Estado de São Paulo. A partir destas observações 

serão expostas algumas conjecturas, fruto de um exercício de imaginação que faz parte de 

toda e qualquer pesquisa acadêmica. Estas conjecturas visam fornecer hipóteses ou idéias 

para pesquisadores no futuro, além de servirem como fonte de inspiração para a 

continuidade dos trabalhos no Alto Paranapanema paulista. 

 

15.1 – A Ocupação Pré-Cerâmica da Região Sudoeste do Estado. 

 

Conforme visto anteriormente, há que se tomar um cuidado especial com a 

diferenciação entre “sítio lítico” e “sítio pré-cerâmico”. Uma das principais falhas do 

trabalho anterior (Araujo 1995a) foi não ter considerado esta distinção. A quase 

totalidade dos sítios líticos detectados, quer nesta fase do trabalho, quer na anterior, pode 

ser considerada relacionada à ocupação ceramista Itararé-Taquara, provavelmente 

resultado de atividades específicas realizadas fora das aldeias. São, via de regra, sítios de 

pouca profundidade apresentando pequena quantidade de material (mas vide Sítio CRA 

para uma importante exceção) e uma indústria lítica com tecnologia de redução 

generalizada. Além destes sítios, ocorrem em menor quantidade, devido talvez a fatores 

demográficos mas também à própria dinâmica de preservação / visibilidade que assola as 

ocupações humanas mais antigas, sítios que podem ser considerados verdadeiramente 
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“pré-cerâmicos”, remanescentes materiais de atividades realizadas por populações que 

viviam na área em tempos anteriores à chegada dos ceramistas das tradições Itararé-

Taquara e Tupiguarani, ou que ao menos podem ser considerados pertencentes a uma 

população distinta, mesmo que esta população tenha coexistido com as mencionadas 

populações ceramistas. Alguns destes sítios apresentavam-se consideravelmente 

enterrados, tendo sido descobertos fortuitamente em cortes de estrada. Outros sítios 

foram detectados em superfícies aradas, em locais de pouca sedimentação. Além de 

geralmente apresentarem maior quantidade de peças e grandes dimensões, tais sítios 

mostram uma indústria lítica mais refinada, com uma maior quantidade de lascas 

retocadas e até mesmo a presença eventual de artefatos formais (unifaces retocados à 

exaustão, do tipo “lesma”). Fato notável é a virtual ausência de pontas bifaciais (“pontas 

de projétil”) na região. Foram encontradas, ao longo de todas as etapas de trabalho, 

apenas duas pontas, uma delas parecendo-se mais com uma pré-forma. Não há registros 

de pontas bifaciais nem mesmo em coleções particulares ou nos museus municipais por 

nós visitados.  

A relação desta indústria lítica “antiga” do Alto Taquari com a indústria lítica 

associada à Tradição Umbu registrada no Médio Vale do Ribeira, área contígua ao Alto 

Taquari em sentido sul,  é basicamente inexistente (mas vide De Blasis 1996 para uma 

opinião distinta, e De Blasis 1989 para uma comparação das indústrias) . Não há nenhum 

indício de que o Alto Taquari tenha sido ocupado ou ao menos visitado com freqüência 

pelas populações pré-ceramistas do Médio Ribeira, fato que já havíamos aventado 

anteriormente e que agora pode ser considerado confirmado. Esta afirmação é endossada 

por um trabalho independente, como é o caso do levantamento realizado na faixa de 

impacto do Gasoduto Bolívia-Brasil (De Blasis 2000), que cortou diagonalmente o 

Planalto de Guapiara e seguiu rumo ao Vale do Ribeira, só encontrando sítios com pontas 

bifaciais na vertente da Serra do Mar  voltada para o litoral. 

Pode-se postular alguma relação entre as populações não ceramistas que 

habitavam o Alto Taquari e a área geográfica do Médio Paranapanema, pela presença de 

alguns artefatos lascados em arenito silicificado, matéria-prima inexistente na região e 

que deve ter sido trazida da Depressão Periférica (Formação Serra Geral). 
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Em termos da “filiação cultural” desta indústria lítica do Alto Taquari, dado o 

estado da arte da Arqueologia da Região Sudeste, pouco pode ser dito. Chamá-la de 

“Humaitá” por conta da ausência de pontas bifaciais seria tão sem sentido como chamá-la 

de “Umbu” caso as pontas estivessem presentes. Trata-se de uma indústria lítica simples, 

com alguns poucos unifaces retocados à exaustão, algumas lascas retocadas e uma grande 

maioria de lascas utilizadas e brutas.  

  

15.2 - A Provável Área de Expansão Jê do Sul (Kaingang) no Sudeste do Brasil 

 

A área ocupada pelos Jê do Sul nos estados sulinos já é razoavelmente conhecida, 

se estendendo pela porção norte do Rio Grande do Sul, tomando completamente os 

estados de Santa Catarina e Paraná (vide a figura 6 em Noelli 2000:241). Nos vizinhos 

Argentina e Paraguai também se tem notícias de sítios arqueológicos, relatos históricos e 

etnográficos sugerindo uma continuidade desta área de expansão Jê (vide Martinez 1904; 

Von Ihering 1904; Menghin 1957). Resta, porém, definir qual a extensão do território da 

Região Sudeste ocupado em tempos passados pelos Jê do Sul, sejam eles Kaingang ou 

grupos relacionados, ou por seus ancestrais responsáveis pela cerâmica atribuível à 

Tradição Itararé-Taquara. Algumas observações a respeito da provável área de dispersão 

deste complexo cultural serão feitas a seguir. 

Em primeiro lugar cabe lembrar que, conforme colocado no Item 3, a origem dos 

Jê do Sul deve estar no Centro-Oeste do Brasil. Se a correlação entre os materiais 

arqueológicos e os dados etnohistóricos for cabível, podemos procurar dados, ora em uma 

fonte ora em outra, para preencher as lamentáveis lacunas de conhecimento arqueológico 

ainda existentes na região mais desenvolvida do país. Este trabalho detectou e registrou 

alguns dos sítios arqueológicos da Tradição Itararé-Taquara mais setentrionais 

conhecidos até o momento, ou seja, pode-se dizer com alguma confiança que grupos 

relacionados ou até mesmo ancestrais dos Kaingang estiveram ocupando uma região pelo 

menos 60 km dentro da porção sul do Estado de São Paulo. Esta estimativa, porém, é 

bastante modesta, conforme será visto adiante. 

 A denominação de “Guaianás” ou “Guaianases” tanto a grupos Tupi como a 

grupos Jê foi fonte de muita confusão a respeito dos habitantes indígenas do planalto 
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paulista, e por extensão à própria história dos grupos Kaingang. Com base na toponímia, 

nos relatos jesuíticos e de outros cronistas, além de algumas informações de cunho 

arqueológico, fica patente que os indígenas que dominavam os Campos de Piratininga 

eram pertencentes a um grupo Tupi, os chamados Tupiniquins (Monteiro 1994). Na 

mesma região existiam vários outros grupos indígenas não-Tupi, genericamente 

denominados “Tapuias”, dentre eles os Guaianá. Se estes eram ou não relacionados ao 

que conhecemos historicamente como Kaingang, somente pesquisas arqueológicas 

futuras nas imediações da cidade de São Paulo poderão desvendar, e isto está obviamente 

fora do escopo deste trabalho. De qualquer modo, não se pode deixar de levar em 

consideração que grupos não-Tupi, muito provavelmente Jê, estavam convivendo nas 

proximidades dos Tupiniquins. As citações de Hans Staden e Gabriel Soares de Souza 

feitas no Item 3 ilustram bem esta afirmação. Autores posteriores tenderam a achar 

fantasiosa a possibilidade de grupos distintos ocuparem áreas tão próximas. Ayrosa 

(1967) exemplifica bem esta posição, ao desdenhar a suposição de Teodoro Sampaio de 

que os Guaianá (não –Tupi)  teriam sido vencidos pelos Tupiniquim (os moradores de 

Piratininga) e se refugiado nas montanhas: 

“Nem o mais bisonho dos estudantes da etnologia brasileira seria capaz de 

escrever semelhante absurdo. Onde se viu um grupo étnico qualquer dominar, como 

Senhor e possuidor, litoral e sertões das imensas Capitanias do século XVI. Jamais seria 

isso possível em face da organização social dos ameríndios, das suas tendências 

nômades e, principalmente, em face da baixíssima densidade de população, relativa à 

extensíssima área geográfica(…)” (Ayrosa 1967:56). 

A visão de Ayrosa, calcada em um senso comum proveniente de dados 

etnográficos relacionados a populações indígenas completamente desestruturadas, não 

poderia estar mais distante da realidade. Conforme os resultados deste trabalho sugerem, 

a proximidade entre sítios Tupiguarani e Itararé-Taquara corrobora a hipótese de grupos 

humanos radicalmente distintos ocupando (e dominando) áreas contíguas. Ao mesmo 

tempo, as dimensões e a quantidade de cerâmica presentes tanto nos sítios Tupiguarani 

quanto nos sítios Itararé-Taquara do Alto Taquari afastam a hipótese de que estamos 

tratando de grupos “nômades” ou de “baixíssima densidade populacional”. O que 

sugerimos aqui é que a situação encontrada na região planáltica de Itapeva é muito 
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semelhante à encontrada na região planáltica de São Paulo, ou seja, que tanto em um 

lugar como em outro havia grupos Tupiguarani ocupando as áreas mais abertas, com 

relevo mais suave, ladeados de grupos de origem Jê ocupando as áreas mais acidentadas 

sobre as serras. Esta situação provavelmente é válida para toda a extensão da Serra do 

Mar, passando pelas regiões de Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Piedade, Ibiúna, 

Cotia, até chegar em São Paulo. No caso da região de São Paulo, onde temos ainda o 

encontro da Serra da Mantiqueira com a Serra do Mar, além das serras menores como o 

Japi e a Cantareira envolvendo as planícies aluviais do Tietê/Pinheiros, esta dicotomia 

entre Tupi / Jê e terrenos planos/ serras deve ter se dado ainda mais fortemente. Dada a 

ausência quase total de informações arqueológicas referentes à região da Grande São 

Paulo58, isto é sugerido mais pelas fontes históricas, desde Soares de Souza, ao citar os 

“guaianases que viviam em covas debaixo do chão”, passando pelas várias referências ao 

fato de os índios “Guarús” ou “Guaromimis” (que deram origem ao Aldeamento dos 

Guarulhos e posteriormente à cidade de mesmo nome), “Maramomis” e outros serem 

distintos dos Tupiniquim que habitavam as áreas baixas ( Petrone 1995; Schaden 1954; 

Monteiro 1994). A presença dos Guarulhos na Serra da Mantiqueira é fortemente 

sugerida pelos relatos de que um missionário, em 1625, havia “descido” do sertão grande 

quantidade de Guarulhos, assentados na paragem chamada “Atubaia” (Atibaia), de 

maneira que os seguissem os demais que ainda estavam no sertão (Capistrano de Abreu 

1963). Outro possível exemplo de grupo Jê do Sul nas proximidades de São Paulo é o 

caso dos “Pés-largos”, habitantes da região serrana de Mogi das Cruzes que desbarataram 

uma bandeira de 50 homens em 1593 (Grinberg 1961).  

Se esses grupos não-Tupi são relacionados ou não aos Kaingang modernos, ou se 

ao menos sua cultura material é atribuível a algo semelhante à Tradição Itararé-Taquara, 

somente estudos futuros poderão dizer. O fato é que recentemente foram detectados sítios 

arqueológicos de provável filiação Itararé-Taquara no Município de Ilha Bela, litoral 

norte do Estado de São Paulo, tanto associados a sambaquis como em abrigos rochosos e 

a céu aberto (Cali 2000), configurando uma situação muito semelhante à existente nos 

                                                           
58 Os parcos achados arqueológicos efetuados no Município de São Paulo são referentes sobretudo a urnas 
funerárias Tupiguarani, todas encontradas nas áreas baixas,  além de um sítio lítico não datado. 
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litorais de Santa Catarina e Paraná, e sugerindo que a área de expansão Jê do Sul 

(Kaingang?) é muito mais extensa e setentrional do que o julgado. 

A presença de material arqueológico nesta porção do litoral paulista se coaduna 

com os relatos de Knivet acerca da presença de “Wayanasses” (Guaianases) na Ilha 

Grande e Parati, indígenas estes que, ao contrário dos Tupinambá,  não comiam carne 

humana e usavam cabelos pelos ombros com uma coroa cortada no alto da cabeça, “como 

os frades franciscanos” (Knivet 1947:134). 

Em suma, postula-se que os ancestrais dos indígenas historicamente conhecidos 

como Kaingang se deslocaram a partir do Brasil Central por dentro do território paulista, 

provavelmente passando antes por Minas Gerais, e que uma das possíveis rotas de 

expansão tenha sido ao longo da Serra da Mantiqueira e posteriormente da Serra do Mar. 

Se a relativa homogeneidade de cultura material apresentada nos estados sulinos se 

repetir, podemos esperar encontrar sítios atribuíveis à Tradição Itararé-Taquara em toda a 

porção sul-sudeste do Estado de São Paulo, deste a fronteira com Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, passando pela Serra do Mar, seguindo pela região planáltica até a área já tratada 

neste trabalho. Em termos da região da Serra do Mar voltada para o litoral, 

provavelmente os sítios irão ocorrer ao longo de todo o trecho, unindo a região serrana de 

Mogi das Cruzes ao já conhecido Médio Vale do Ribeira. O mesmo provavelmente 

ocorrerá no litoral, com sítios Itararé-Taquara ocorrendo ao longo de toda a costa paulista 

até que se chegue às áreas já conhecidas no litoral paranaense. Deste modo, se 

imaginarmos que a porção norte-noroeste do estado já estivesse sob domínio dos Kaiapó 

Meridionais, outro povo Jê extremamente guerreiro mas com cultura material bastante 

distinta dos Jê do Sul, é razoável esperar encontrar os sítios Itararé-Taquara com datações 

mais antigas na porção leste-sudeste do Estado de São Paulo. Esta conjectura se opõe à 

hipótese levantada por Schmitz (1988) e sustentada por De Blasis (1996) e Robrahn-

Gonzalez (1999), com base no fato de que as datas mais antigas para a Tradição Itararé-

Taquara terem sido obtidas no Rio Grande do Sul. Conforme colocado no Item 3, este 

fato deve estar simplesmente refletindo um viés amostral, dado o grande número de 

datações e de sítios pesquisados no Rio Grande do Sul, em contraste com São Paulo. 

Quanto à presença Kaingang no oeste paulista, na região compreendida entre os 

rios Tietê e Peixe, seria razoável crer que se trate de uma presença recente por causa do 
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“cerco” existente a norte, território dos “Bilreiros” (Caiapó Meridionais), e também a 

leste, oeste ou sul, áreas reconhecidamente dominadas por grupos Tupi. Somente o 

esvaziamento do Vale do Paranapanema, em tempo históricos, teria permitido o livre 

acesso ao oeste paulista a partir do norte do Paraná. A única hipótese que poderia ir 

contra estas evidências seria a de uma expansão Kaingang anterior ao estabelecimento 

dos outros grupos ceramistas, vinda do sul de Minas Gerais, atravessando o Estado de 

São Paulo e alcançando o Paraná. Desta maneira, os Caiapó Meridionais teriam se 

estabelecido na área que serviu de corredor de expansão, e os grupos Tupi do 

Paranapanema teriam “cortado” o contato entre os Kaingang do oeste paulista e os do 

Paraná. Somente pesquisas arqueológicas sistemáticas na região poderão clarear os fatos. 

 

 
15.3 – A Tradição Tupiguarani e o Vale do Paranapanema 

 
 

Com relação à Tradição Tupiguarani, ao contrário do item anterior, não serão 

feitas aqui conjecturas a respeito de suas rotas de migração no Sudeste por ser este 

assunto já bastante tratado por autores mais qualificados. O foco será dirigido para a 

região mais diretamente ligada a este trabalho, ou seja, o Vale do Paranapanema.  

Primeiramente, retomando o que foi dito no Item 3, os arqueólogos atuantes no 

Estado de São Paulo devem ter cuidado redobrado no tocante à rotulação dos sítios. Do 

“Tupiguarani” genérico ao “Guarani” específico, existe um caminho ainda cheio de 

buracos e bastante escorregadio. Sem um estabelecimento explícito de atributos 

tecnológicos e estilísticos, tal aproximação torna-se no mínimo temerária. O que nos faz 

pensar assim é o fato de que não há garantia alguma de que todo o Vale do 

Paranapanema fosse área ocupada por populações Guarani, mesmos em tempos 

históricos. São várias as referências à presença de grupos “Tupi” no Paranapanema, como 

pode ser visto em Carvalho Franco (1954) e Monteiro (1994) ao se referirem às bandeiras 

que rumavam para o Guairá genericamente, e para o Paranapanema especificamente. 

Referências a índios “Tememinó” (designação esta idêntica à dada aos grupos 

Tupinambá moradores da baía de Guanabara; vide Monteiro 1994:235) e “Tupinaé” 

apresados no Paranapanema são encontradas nos relatos seiscentistas, quando por 
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exemplo Nicolau Barreto e Manuel Preto, em duas ocasiões distintas, trouxeram um 

grande número destes indígenas para São Paulo. Note-se que o “sertão dos Carijó”, estes 

sim relacionáveis aos Guarani, era colocado além do Rio Paranapanema.   

Ainda segundo Monteiro (1994:62), a grande quantidade de índios Tememinó 

apresados serviu para fortalecer e ampliar os quadros guerreiros dos paulistas, que depois 

iniciaram um período de investidas de maior envergadura contra os Guarani (Carijós) do 

Paraná. Seriam estes os “Tupi”, aliados dos paulistas, a que os missionários jesuítas se 

referiam. 

O quadro geral mostra que, longe de se constituir em uma problemática que possa 

ser atacada por analogia etnográfica simples, a povoação do Paranapanema pode 

ocorrido, em suas diferentes porções, e em diferentes épocas, ora por grupos mais 

próximos ao “Guarani” ora por grupos eminentemente “Tupi”. Neste aspecto, os sítios da 

Tradição Tupiguarani detectados no Alto Taquari não podem ainda, pela absoluta 

escassez de dados, ser filiados a uma das “subtradições” propostas por Brochado. É certo 

que eles parecem um tanto distintos dos sítios já conhecidos no Médio Paranapanema, 

pela total ausência de decoração plástica. Dos aproximadamente 3.500 fragmentos 

recolhidos no Sítio Bianco, nenhum apresentou superfície corrugada. Não se observou 

também decoração plástica nos sítios Moura, Porteira, Cedro e Pinha, em que pese o fato 

de as coleções serem muito menores e talvez não tão representativas. Parece haver, 

contudo, uma “fronteira” entre diferentes grupos portadores da cerâmica Tupiguarani, 

fronteira esta que separa os sítios do Alto Taquari dos sítios detectados mais a norte 

(Silveira, Fonseca) e no médio vale (região de Piraju). Seriam os sítios Tupiguarani do 

Alto Taquari relacionados a uma ocupação Tupi? Novamente, uma questão a ser 

respondida no futuro.  

Caberia finalizar esta discussão por ora, que parece longe de estar resolvida, 

transcrevendo as observações de Noelli (1993: 103). 

“No final dos anos 60, Pallestrini (1968-1969, 1969) publicou os 

primeiros planos topográficos de sítios  com  os locais de enterramento secundário 

contextualizados. A arqueóloga filiou os sítios à Tradição "Tupiguarani". Brochado 

(1984:410 e 412) concluiu que os sítios de Pallestrini deveriam ser filiados à Tradição 

Guarani. (…) Posteriormente Brochado (com. pessoal, 1992), redefiniu suas conclusões 
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filiando os sítios em questão à Tradição Tupinambá, tanto pela forma e pelo acabamento 

de superfície das vasilhas quanto pela sua localização geográfica dentro de uma região 

característica de domínio dos Tupinambá.” 

 

16 – Considerações Finais e Perspectivas 

 

Espera-se que este trabalho tenha servido seu propósito básico: fornecer um 

estudo de caso onde as técnicas aplicadas se articulam dentro dos métodos, que por sua 

vez refletem um corpo teórico, visando a condução de uma pesquisa regional de caráter 

sistemático. Um maior investimento em sistematização é, a nosso ver, a única maneira de 

se alcançar um salto qualitativo em termos de arqueologia regional. Cremos que esta 

modalidade de arqueologia em larga escala vem se ressentindo, no Brasil, de estudos que 

demonstrem quais os custos, eficácia e precisão atreladas ao rol de estratégias disponíveis 

aos arqueólogos. Não se está aqui propondo uma panacéia, mas tão somente que as 

escolhas (em termos de teoria, métodos e técnicas) sejam explicitamente colocadas pelo 

pesquisador, evitando uma arqueologia “por inércia”. É muito forte a impressão de que 

métodos comprovadamente eficazes, e que fornecem resultados muito superiores aos 

alcançados por outros meios, são descartados sumariamente por serem considerados 

“trabalhosos” ou “caros”. Isto, por sua vez, gera um problema na medida em que o 

descarte sumário impede o aprimoramento destes métodos, ou mesmo o desenvolvimento 

de novos métodos. Trabalhar com métodos pouco eficazes implica necessariamente na 

qualidade dos dados que, seguindo a máxima, nunca podem ser melhores do que os 

métodos empregados para obtê-los.  

Apesar das muitas deficiências existentes neste trabalho, cremos ter podido 

demonstrar que é possível obter-se uma boa noção do conteúdo arqueológico de uma área  

extensa com um custo baixo (foram gastos aproximadamente R$ 9.800,00 com 

combustível, alimentação e hospedagem, para um total de 93 dias de campo divididos em 

11 etapas). A título de comparação, o Alto Taquari compreende uma área equivalente à 

inundada pela UHE Furnas (1.440 km²), é um pouco mais extensa do que o lago de 

Itaipu (com 1.350 km²) e não muito menor do que a área da UHE Serra da Mesa (1.780 

km²). Isto não quer dizer que os trabalhos de Arqueologia de contrato devam ser 
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“baratos”; ao contrário, trata-se de uma atividade realizada por profissionais 

extremamente “raros” no mercado e que, paradoxalmente, ganham muito pouco em 

termos comparativos. O que se defende aqui é o fato de que métodos mais satisfatórios 

podem ser utilizados sem o comprometimento dos orçamentos normalmente praticados.  

É nosso objetivo no futuro trabalhar em duas frentes: aprofundar os 

conhecimentos angariados no Alto Taquari e estender os métodos utilizados para suas 

áreas vizinhas, o Alto Apiaí e o Alto Itararé. Em relação ao Alto Taquari, torna-se 

necessário ainda refinar a cronologia, definir as formas dos vários sítios cerâmicos 

existentes na região e tentar entender como se deram os padrões de ocupação da 

paisagem, além, é claro, de investir mais em métodos de sub-superfície com o objetivo de 

aumentar nossa compreensão a respeito dos períodos mais antigos. A implantação plena 

do plano de amostragem probabilística por quadrados, apresentado nesta Tese, é também 

um ponto importante na continuidade dos trabalhos, posto que foi possível verificar sua 

plena viabilidade, tanto em termos de tempo como de mão-de-obra. 

No tocante às bacias adjacentes, cremos que a escolha de áreas piloto com 

dimensões em torno de 20 km², conforme realizado nesta pesquisa, é um meio eficaz de 

se obter boas informações de caráter regional a um baixo custo. A escolha de tais áreas, 

no entanto, deverá ser calcada em uma estratificação da paisagem baseada em um sistema 

de informações geográficas. 
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- IBGE - 1975 - Carta do Brasil esc. 1:50.000 - folha SG-22-X-B-I-4 (Barra do Chapéu). 

- IBGE - 1975 - Carta do Brasil esc. 1:50.000 - folha SG-22-X-B-II-1 (Ribeirão Branco). 

- IBGE - 1975 - Carta do Brasil esc. 1:50.000 - folha SG-22-X-B-I-2 (Engenheiro Maia). 

- IBGE - 1975 - Carta do Brasil esc. 1:50.000 - folha SG-22-X-B-II-3 ( Araçaíba ).  

- IBGE - 1983 - Região Sudeste do Brasil esc.1:50.000 - folha SF.22-Z-D-V-3 / MI-2789-3  ( Itapeva ). 

- IBGE - 1982 - Região Sudeste e Sul do Brasil esc.1:250.000 - folha SG-22-X-B (Itararé) 

- IBGE - 1982 - Região Sudeste e Sul do Brasil - 1:250.000 folha SG-22-Z-D (Itapetininga). 

 

Fotografias Aéreas 

 

-IAC - Instituto Agronômico de Campinas -  Levantamento Aerofotogramétrico IAC/Cruzeiro do Sul, anos 

1962/1963, escala aprox. 1:25.000. 

 

Imagens de Satélite 
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- MCT / INPE – 1994  

Imagem 220/077W, 18/jul/94, TM5 – 55204 – C021, bandas 2,3,4. 

Imagem 220/077W, 18/jul/94, TM5 – 55204 – C023, bandas 3,4,5. 

 



APÊNDICE 1 

CALIBRAÇÃO DE IDADES DE C14 PARA O HEMISFÉRIO SUL 

 

Toda data obtida pelo método do C14 necessita ser calibrada. A idade obtida 

quando se data alguma amostra que contenha carbono não equivale imediatamente a 

uma data do nosso calendário. Todos sabemos que o ano “zero” nas datas 

radiocarbônicas é 1950, porém, a tranformação de uma data radiocarbônica em uma 

data calêndrica não é feita pela simples operação aritmética da subtração de 1950 pela 

idade dada pelo C14. Não existe uma relação direta entre as duas datas, e isto foi sendo 

percebido quando começou-se a comparar as datas obtidas pelo método radiocarbônico 

a objetos cujas idades eram bem estabelecidas por outros métodos. As idades 

simplesmente não correspondiam, e então percebeu-se que a concentração do carbono 

radiativo na atmosfera ao longo dos séculos era variável. A solução foi construir curvas 

que permitissem a associação de idades radiocarbônicas a datas calêndricas. Isto é o que 

se chama de calibração. A calibração envolve curvas que associam a idade 

radiocarbônica (“idade radiocarbônica AP”, inferida pela quantidade de carbono 

radiativo existente na amostra) à idade calêndrica, ou seja, anos contados em AP (antes 

do presente, este “presente” sendo o ano de 1950), a.C. (antes de Cristo) ou AD (Ano 

Domini, ou depois de Cristo), que é afinal o que nos interessa. É natural que as curvas 

de calibração tornem-se mais e mais precisas conforme aumente o conhecimento acerca 

dos processos envolvidos na retenção, quantidade e disponibilidade do carbono 

radiativo. Deste modo, não se deve publicar somente as datas calibradas de uma 

amostra, ou somente uma idade tomada pela fórmula “1950 – idade C14”. O ideal é 

publicar a idade radiocarbônica e a idade calibrada, seguida do número dado pelo 

laboratório à amostra. Por exemplo:  

Sítio Fictício – idade C14:  890 ± 40 AP (cal AD 1215) amostra BETA 11234. 

Note-se que a idade calibrada não tem nenhuma relação lógica e imediata com a 

idade radiocarbônica, pois se subtraíssemos 890 de 1950 obteríamos 1060, e não 1215.  

 Portanto, a idade calêndrica do Sítio Fictício não é “AD 1060” e tampouco “AD 

1060 ± 40”, e sim AD 1215. Neste exemplo temos uma diferença de 155 anos entre as 

duas idades, apenas por termos realizado a calibração. Note que a calibração deixou o 

sítio mais recente, e é geralmente o que acontece, a menos que o sítio seja muito antigo 

(por volta de 8.000 AP ou mais), quando ocorrerá exatamente o contrário. 



Como é feita a calibração? Pode-se fazê-lo graficamente, utilizando as curvas 

publicadas em Stuiver & Reimer (1993), ou pode-se utilizar um programa de 

computador disponível gratuitamente na Internet. O método mais simples é tranferir um 

programa via Internet chamado “CALIB” (http://depts.washington.edu/qil/calib). O 

programa foi desenvolvido por M. Stuiver e P. Reimer em 1993 e já foi revisto várias 

vezes, estando na versão 4.1. Tudo o que é necessário fazer é ler o manual que vem em 

anexo no formato “Word” e proceder à entrada de dados. ALGUNS CUIDADOS 

PORÉM SÃO NECESSÁRIOS: 

 

1) Até 1977, a meia-vida do carbono (Libby half-life) era considerada como 

sendo 5730 anos. Posteriormente percebeu-se que o valor mais próximo da realidade é 

5568 anos. Se a idade da amostra foi calculada usando a meia-vida de 5730 anos, esta 

idade precisa ser corrigida por meio de sua divisão pela expressão (5730 ÷5568), ou 

pelo número 1,029. Esta correção deve ser feira antes da entrada de dados no 

programa. 

Exemplo: no Sítio Fictício, a idade C14 de 890 dividida por 1,029 resulta em 865. A 

idade a ser calibrada será então 865 ± 40.  

 

2) Os pesquisadores da área perceberam que existiu no passado, até AD 1850, 

uma diferença na quantidade de carbono radiativo presente na atmosfera dos 

hemisférios Norte e Sul. Como estamos no Hemisfério Sul, todas as idades 

radiocarbônicas anteriores a AD 1850 devem ser diminuidas de 24 anos antes de 

serem calibradas.   

Exemplo: a idade obtida acima (865 ± 40) é ainda diminuída de 24 anos, resultando em 

841± 40. Ao calibrarmos, obteremos AD 1215. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 2 
 
 

             - PROTOCOLO DE PROSPECÇÃO EXTENSIVA 
 - PROTOCOLO DE PROSPECÇÃO INTENSIVA



LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO 
DO ALTO TAQUARI 

 
PROTOCOLO DE CAMPO 1  
Prospecção extensiva 

 
 
 
 
Este protocolo de campo foi escrito para que se possa padronizar os 
procedimentos de equipes pequenas em missões de prospecção extensiva, 
onde serão vistoriados terrenos arados, cortes de estrada e demais “janelas” 
para o registro arqueológico. Sugere-se fortemente que os integrantes dividam 
o trabalho de modo a agilizar o processo de tomada de dados, mensuração e 
registro. É importante também evitar que uma mesma pessoa realize sempre a 
mesma atividade, uma vez que um dos objetivos do trabalho é treinar os 
membros da equipe de maneira a serem auto-suficientes para desempenhar 
bem qualquer uma das tarefas. 
 
LISTA DE MATERIAIS 
 
- Sacos plásticos de vários tamanhos; médios para o material arqueológico, 
grandes para a coleta de sedimento para TL e pequenos para colocar as 
etiquetas dentro. 
-  Fichas de sítio arqueológico, de OAQ e etiquetas. 
-  Prancheta. 
-  Régua, lapiseira, caneta e borracha. 
-  Bandeirolas. 
- Trenas. 
-  Clinômetro para medir a declividade no local do sítio. 
-  Bússola para determinar a orientação da vertente. 
-  GPS. 
-  Mapa 1:10.000 da área, ou mapa 1:50.000 ampliado. 
-  Colher de pedreiro pequena. 
-  Máquina fotográfica. 
-  Cantis. 
-  Lanches. 
 
 



1- Sítio Arqueológico 
 
Para os efeitos desta pesquisa, “sítio arqueológico” é qualquer local onde 
tenham sido encontradas três ou mais peças distantes até 30 m umas das 
outras. A escolha de 30 m deve-se a uma questão prática: em mapas 1:10.000, 
cada milímetro equivale a 10 m. Um ponto feito no mapa com uma lapiseira já 
cobre essa área. Para que se possa plotar dois pontos distintos, é necessário 
que haja um espaço entre os pontos. Assim, uma distância real de 30 m é o 
mínimo suficiente para que se possa plotar dois pontos distintos com ao menos 
um milímetro entre eles. Se as peças distam mais de 30 m, elas podem ser 
diferenciadas em sítios distintos ou em ocorrências arqueológicas isoladas 
(vide item 2). Os procedimentos a serem realizados quando da determinação 
de um sítio são: 
 
A) Tomada da posição do local com GPS. Esperar que o erro de 
posicionamento induzido pelo aparelho chegue a um nível baixo (em torno de 
30 m ou menos) e certificar-se de que a velocidade está em 0 km/h. Pode 
ocorrer de o aparelho indicar um erro pequeno mas ainda estar marcando 
velocidade, como se estivesse havendo deslocamento. Só salve os dados na 
memória quando e velocidade estiver em zero. 
 
B) Preencha a Ficha de Sítio Arqueológico, com o maior número de 
informações possível. Anote imediatamente as coordenadas UTM do sítio, que 
foram salvas na memória do GPS, para que se possa checar no mapa a 
localização, e para não perder os dados caso o GPS quebre ou acabe a pilha. 
As coordenadas geográficas podem ser anotadas mais tarde.  
 
C) Coloque bandeirolas nas peças que for encontrando. O importante é que 
haja bandeirolas nas peças mais extremas, porque elas servirão como pontos 
de referência para a medição. Meça em passos ou com trena as dimensões da 
área de ocorrência de vestígios e anote na ficha de sítio. 
 
D) Caso o sítio tenha sido encontrado em uma expedição de prospecção, não 
colete tudo o que ver. Anote o que achar importante como a quantidade de 
vestígios, artefatos notáveis etc, e evite coletar desnecessariamente. Este 
material terá pouco valor científico porque não teremos mais sua localização 
precisa. Se houver material lítico queimado ou fragmentos de cerâmica com 
dimensões mínimas de 7mm de espessura e 3 cm de diâmetro, colete uma 
amostra para datação por TL (vide Protocolo de Campo 4 – Coleta de 
Amostras). 
 
E) Recolha as bandeirolas e coloque as peças que porventura forem coletadas 
em saco(s) plástico(s) com a(s) etiqueta(s) preenchida(s). Mais importante do 
que o nome do sítio são as coordenadas UTM. O primeiro pode mudar ou ser 
confundido com outro, mas as coordenadas são únicas. Anote sempre as 
coordenadas UTM na etiqueta, de modo a evitar confusões em laboratório. 
 
F) Fotografe o que achar importante; uma visão do sítio, a visão que se tem a 
partir do sítio, peças interessantes etc. 
 



 
 
2- Ocorrência Arqueológica Isolada – OAQ 
 
Uma ocorrência arqueológica isolada é composta por até duas peças. Este 
número arbitrário foi definido porque duas peças podem ser na verdade uma 
quebrada ao meio. É claro que nada impede que uma peça quebre em três, 
mas a decisão é de qualquer modo arbitrária, então contentemo-nos com ela. 
Ao encontrar uma ou duas peças isoladas, faça o seguinte: 
 
A) Procure por mais peças e veja se não é possível definir um sítio. Restrinja a 
procura a no máximo 10 minutos para não perder muito tempo. Todas as 
ocorrências são plotadas com GPS e portanto passíveis de serem checadas 
mais tarde. 
 
B) Tome a posição de achado com o GPS. Siga as mesmas instruções 
fornecidas no item 1A. 
 
C) Preencha a Ficha de Ocorrência Arqueológica com o maior número de 
dados possível. 
 
D) Coloque a peça em um saco plástico com etiqueta e anote nela as 
coordenadas UTM. Neste caso, o “nome” da OAQ é a própria coordenada 
UTM. 
 
 
 
 



LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO  
DO ALTO TAQUARI 

 
PROTOCOLO DE CAMPO 2  
Prospecção intensiva 

 
 
Este protocolo visa padronizar os procedimentos a serem utilizados em uma 
missão de prospeção intensiva, a ser realizada em quadrados de 1 ha (100 m 
x 100 m ) e onde os integrantes da equipe devem realizar uma varredura 
bastante intensa do terreno.  
 
LISTA DE MATERIAIS: 
 
- Mapas (1:10.000 da área piloto, 1:50.000 da região). 
- GPS (pelo menos dois) 
- Bússola 
- Trenas de 50 m, 30 m. 
- Piquetes de madeira. 
- Papel milimetrado e sulfite tamanho A4. 
- Ficha de Sítio Arqueológico, Ficha de OAQ e etiquetas. 
- Planilhas de Mapeamento por GPS e Teodolito. 
- Planilha de Sondagem. 
- Ficha de Área Sondada. 
- Protocolo de Coleta de Amostras. 
- Corda de 50 m com marcas a cada 5 m. 
- Bandeirolas. 
- Cavadeiras. 
- Pás retas. 
- Pás de sapa. 
- Peneiras tipo “café”. 
- Peneiras tipo “arroz”. 
- Baldes de 20 litros 
- Metros de madeira. 
- Sacos plásticos grandes (30 x 27 cm), médios (24 x 20 cm) e pequenos (12 x 
8 cm). 
- Fita plástica p/ amarrar e marcar os sacos. 
- Garrafas térmicas para água. 
- Lona plástica. 
- Teodolito, mira, tripé. 
- Escova de cerdas duras p/ limpar cavadeiras. 
 
 
 



1 – Delimitação dos Quadrados de Prospecção 
 
Os quadrados de prospecção foram definidos e partir do mapa 1:10.000, 
depois de uma estratificação do terreno em ambientes distintos, e escolhidos a 
partir de uma tabela de números aleatórios. Em campo, é necessário delimitar 
estes quadrados virtuais. A figura abaixo mostra os nomes das principais 
feições de um quadrado de prospecção:  
 
 
                                                          Lado Norte                                          N 
                         Vértice NW                                                                 Vértice NE 
 
 
 
 
 
               Lado Oeste                                                                 Lado Leste 
 
 
 
 
 
 
                            Vértice SW                                                                    Vértice SE 
                                                            Lado Sul 
 
Como ainda não sabemos qual dos métodos irá funcionar melhor, o protocolo 
deverá contemplar os dois. 
 
1.1 - Delimitação por GPS. 
 
De posse das coordenadas UTM dos vértices do quadrado, a equipe digitará as 
coordenadas do vértice SW no GPS. Na função de navegação, o aparelho dará 
instruções do caminho a seguir para que se chegue ao ponto almejado. Como 
o erro induzido pelo aparelho é da ordem de 30m, pode-se considerar que em 
um mapa 1:10.000 isto não é tão sério. Coloca-se um piquete na posição 
indicada pelo GPS e os outros quatro vértices são determinados por 
construção, ou seja, por meio de bússola e trena, ou por meio de um teodolito e 
trena. Para tanto, é imperativo que a bússola esteja corretamente declinada.  
 
1.2 – Delimitação por Pontos Notáveis 
 
De posse das coordenadas UTM e do mapa da área, tenta-se determinar a 
posição de um ou mais vértices por meio de bússola ou nível, usando pontos 
conhecidos no terreno para amarrar o quadrado de prospecção. Dado que os 
mapas mais recentes são na escala 1:50.000, parece que este método será 
mais dificilmente implementado.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



2 – Mapeamento dos Quadrados 
 
Por mapeamento dos quadrados entenda-se o registro das condições de 
visibilidade da superfície da área de 1 ha (10.000 m), para que se possa 
comunicar às pessoas que irão ler o trabalho final quais eram as condições de 
campo à época da prospecção. Os procedimentos são: 
 
A) A equipe deve percorrer a área de prospecção e se reunir para decidir quais 
são as condições de visibilidade que devem ser mapeadas. Algumas sugestões 
de classes de cobertura do solo são: pasto, terreno arado, plantação baixa, 
plantação alta, plantação cerrada (tipo cana de açucar), macega (capoeira), 
floresta, reflorestamento (especificar se de pinus ou eucalipto), área construída, 
terreno muito alterado por ação humana (terraplenagem, aterro, mineração, 
etc).  
 
B) Ao menos duas pessoas devem então plotar as linhas divisórias entre as 
categorias de visibilidade com um teodolito/estação total ou com GPS, 
dependendo das condições de visada (presença ou ausência de obstáculos à 
leitura do teodolito). 
 
B.1) Mapeamento com teodolito/estação total: Locar o aparelho sobre um dos 
vértices do quadrado a ser prospectado, tomando o cuidado de anotar qual dos 
vértices está sendo usado como origem. Utilizar o lado do quadrado que está 
na direção N-S (lado leste ou lado oeste) como eixo de origem para a tomada 
dos azimutes, lembrando que 0 deve ser voltado para norte. Se o vértice 
escolhido estiver no norte do quadrado (vértice NW ou vértice NE), a visada 
terá que ser feita seguindo o lado do quadrado na direção sul, e o aparelho 
deverá ser ajustado para uma leitura de 180. 
 
B.2) Mapeamento com GPS: Enquanto um membro da equipe se desloca com 
o aparelho, parando para tomar os dados de localização sempre que exista 
uma curva ou inflexão nos limites, ou a cada 50 m quando houver uma linha 
reta, o outro vai acompanhando e anotando os dados na Planilha de 
Mapeamento por GPS. Deve ser lembrado que o mapa final de cada quadrado 
será executado na escala 1:500, de modo a caber em um papel do tamanho 
A4, e que portanto áreas com classes de visibilidade apresentando dimensões 
inferiores a 5 m não precisam ser mapeadas. Um croqui do quadrado deve ser 
feito juntamente com as anotações das medidas, a fim de evitar erros. 
 
 
3 – A Prospecção 
 
Enquanto isso, o restante da equipe já se preparou para iniciar a prospecção 
intensiva. Como o nome indica, a distância entre os elementos da equipe que 
estarão prospectando o terreno deve ser bastante pequena, mas os 
procedimentos deverão variar dependendo das condições de visibilidade do 
terreno: 
 
 
 



3.1 – Terrenos Arados  
 
Nestes locais a visibilidade é ótima ou quase isso. A ação do arado faz com 
que materiais enterrados até 40 cm de profundidade (às vezes mais) possam 
ser detectados visualmente. Deste modo, a equipe deverá percorrer a área 
arada com os integrantes espaçados em intervalos regulares de 5 m quando o 
terreno não tiver leiras (linhas entre plantas) que possam servir de guia. Neste 
caso, é necessário adotar um procedimento envolvendo o uso de uma bússola 
e uma corda com marcas a cada 5 m. O motivo de se usar uma corda e não 
uma trena é que a tensão realizada pelos integrantes da equipe durante o 
caminhamento pode estragar a trena, que não é construída para suportar 
puxões fortes. Um dos integrantes, que estará em uma das pontas da corda, 
será o guia e determinará um azimute a ser seguido. Todos os outros 
integrantes se limitarão a segurar a corda em cima da marca e a olhar para o 
solo em busca de artefatos. Este procedimento evita que as pessoas saiam de 
sua linha de prospecção. Cada integrante terá um estoque de bandeirolas, e 
assim que vir algum artefato, deverá espetar uma bandeirola no solo ao lado. 
 
3.2 – Plantações 
 
Nas plantações as condições de visibilidade são ainda muito boas, 
dependendo é claro da altura e desenvolvimento das plantas. Em plantações 
baixas, pode-se utilizar o mesmo esquema de prospecção usado nos terrenos 
arados (com bandeirolas, etc) , com a vantagem de não ser necessária a 
corda; em uma plantação, cada membro da equipe deverá se posicionar quatro 
leiras de distância do colega do lado, ou seja, em cada 5a. leira deve haver 
uma pessoa. Isto resulta em aproximadamente 5 m de distância. Em 
plantações altas a visibilidade é pior, mas o mesmo sistema pode ser usado, 
desde que se anote quais as condições de campo. A região de Itapeva não 
apresenta plantações de cana, de modo que dificilmente nos depararemos com 
uma plantação cerrada. Caso isto aconteça, o ideal é esperar a época de 
colheita, uma vez que os procedimentos normalmente utilizados em áreas de 
visibilidade nula apresentados abaixo iriam destruir grande parte da plantação. 
 
3.3 – Pastos, Macegas  e Reflorestamentos 
 
Estes são, à primeira vista, verdadeiros pesadelos para o arqueólogo. Existem 
porém maneiras de driblar as condições de visibilidade nula impostas por estas 
culturas, apesar de serem maneiras que demandam um certo trabalho. No 
caso dos pastos, uma das possibilidades é tentar negociar com o proprietário e 
conseguir permissão para passar o arado no terreno. É um método simples, 
rápido e pouco custoso de transformar uma área de visibilidade nula em uma 
área de visibilidade total. Caso os entendimentos não dêem certo neste 
sentido, os método são os mesmos utilizados em áreas de reflorestamento ou 
macega: execução de pequenas sondagens em intervalos regulares, 
peneiramento do material, coleta de amostra de solo (vide o Protocolo de 
Coleta de Amostras) e recobrimento da sondagem. 
A seguir serão explicitados os passos referentes à execução de um programa 
sistemático de sondagens: 
 



A)  São previstas 14 sondagens para cada quadrado de 1 ha, e a disposição 
das mesmas dentro de cada quadrado obedecerá um espaçamento padrão. 
Partindo-se do Vértice SW,  a primeira sondagem deve ser colocada a 11m 
para leste e 5 m para norte. As sondagens de uma mesma linha devem estar 
espaçadas de 30 m entre si. As linhas devem ser paralelas ao lado oeste do 
quadrado, e a distância entre as linhas de sondagem deve ser de 25,98 m. 
Quando uma segunda linha de sondagens for realizada, a primeira sondagem 
deve estar deslocada 15 m à frente da primeira sondagem da primeira linha; 
deste modo, teremos um padrão hexagonal de sondagens, ao invés de um 
padrão quadrangular. O padrão hexagonal permite a cobertura de uma área 
com um menor número de sondagens do que um padrão quadrangular, 
oferecendo uma mesma probabilidade de intersecção de sítios arqueológicos.  
Cada sondagem será designada por um “endereço”. Este endereço deverá ser 
dado levando em conta que as linhas se desenvolvem na direção norte-sul, e 
são designadas de A até D (4 linhas). Cada sondagem terá um número além 
do nome da linha mãe, assim as sondagens da linha A serão A1, A2, A3, A4. 
Na linha D teremos D1, D2, D3. Além disso, é necessário colocar o número do 
quadrado de 1 ha em que se está realizando a prospecção. Se o quadrado for 
o de número 12, uma determinada sondagem terá o nome 12C3, ou seja, será 
a 3a. sondagem a contar a partir do sul da linha C do quadrado número 12. 
 
Exemplo do padrão hexagonal de sondagens a partir dos lados do quadrado: 
 
                                       O                                                 O                   3 
                                                                                                                           N 
  
                     
             O                                                 O                                               
   
 
                     25,98 m                                         
     30m                             O                                               O                              
 
                             15m 
                                
             O                                                  O                                             
   11 m      5 m 
 
             A                           B                      C                        D 
   
Se a área a ser sondada está em algum lugar dentro do quadrado e não é 
interceptada por nenhum de seus lados, é mais simples escolher um ponto 
central (checando qual seu endereço) e a partir dele expandir a malha 
hexagonal em todas as direções. As coordenadas de cada uma das 14 
sondagens estão dadas na Tabela 1, ao final deste documento. 
 
 
 
 



Exemplo do padrão hexagonal de sondagens em uma área dentro do 
quadrado:  
 
 
 

O          O          O          O          O         O        O 
 

O          O          O          O          O          O 
 

O          O          O          O          O         O        O 
 

                                 O         O         O         O         O        O 
                                              
 
 
Em reflorestamentos, as linhas de sondagem devem ser realizadas entre as 
fileiras de árvores, mantendo a distância de 30 m entre sondagens de uma 
mesma linha. A distância entre as linhas neste caso deverá obedecer o 
espaçamento das fileiras de árvores. Este espaçamento deve ser medido e 
anotado na Ficha de Área Sondada.  
 
Seja qual for a situação, piquetes devem ser colocados nos locais de 
sondagem para marca-los com antecedência. No mínimo cinco piquetes 
deverão estar marcando os locais de sondagem antes que as mesmas 
comecem a ser feitas. 
 
B) Uma vez marcados os pontos de sondagem, inicia-se o trabalho de 
escavação. As sondagens poderão ser realizadas com cavadeira ou pá reta, e 
duas alternativas estão em julgamento: 
 
B.1 – Escavação de uma sondagem quadrada de 40 cm x 40 cm com pá reta, 
profundidade mínima de 50 cm (volume de terra = 0,08 m³, ou 80 litros). 
 
B.2 – Escavação de uma sondagem circular de 45 cm de diâmetro, feita com 
cavadeira, profundidade mínima de 50 cm (volume de terra = 0,08 m³ ou 80 
litros).  
 
A escolha de uma destas alternativas deverá ser feita após alguns testes; sua 
implementação dependerá da rapidez com que a equipe conseguir escavá-las 
e peneirar a terra. 
Como estaremos lidando muitas vezes com terrenos que já foram arados, não 
haverá grande preocupação com níveis. A terra da sondagem deverá ser 
separada basicamente em dois níveis: superior, que são os primeiros 25 cm, e 
inferior, os 25 cm de profundidade restante. A terra do primeiro nível deverá ser 
colocada separada da terra do segundo nível em baldes distintos, ou sobre 
lonas, para facilitar sua devolução. 
 
C) Toda a terra proveniente das sondagens será peneirada em um sistema de 
peneiras duplo; a peneira de cima, de malha mais grossa (tipo “café”) deverá 
reter o material mais grosseiro. A peneira de baixo, mais fina (tipo “arroz”) 



reterá a porção mais fina. O material arqueológico encontrado deverá ser 
embalado em sacos plásticos com informações como nível (superior ou 
inferior), tipo de material e o “endereço” da sondagem.  
Como a inspeção será visual e o peneiramento será a seco, não podemos nos 
fiar só nisso; uma amostra homogeneizada (terra misturada dos dois níveis da 
sondagem) de aproximadamente 500 g será coletada para análise de 
microartefatos em laboratório.   
 
D) Após cada sondagem, a equipe deve entulhar o furo, limpar bem as 
peneiras e a cavadeira (ou pá) com uma escova de cerdas duras e deixar o 
saquinho com amostra de solo em cima da sondagem, e coletar apenas os 
saquinhos com material arqueológico. Os saquinhos de amostra provenientes 
de sondagens que não apresentaram macroartefatos serão numerados e 
coletados somente no final do dia. A numeração dos saquinhos será dada pela 
inscrição de seu “endereço” na própria fita que os amarra. A Planilha de 
Sondagem deve ser preenchida antes de se proceder a uma nova sondagem. 
 
E) Após o término das sondagens em uma dada área, anexe (grampeie) as 
planilhas de sondagem à ficha de área sondada correspondente.  



 
COORDENADAS DAS SONDAGENS DE QUADRADO DE 1 ha EM ARRANJO 

 HEXAGONAL COM DISTÂNCIA DE 30 M 
 
 
 

Sondagem Leste (m) Norte (m) 
A1 11 5 

A2 11 35 

A3 11 65 

A4 11 95 

B1 36,98 20 

B2 36,98 50 

B3 36,98 80 

C1 62,96 5 

C2 62,96 35 

C3 62,96 65 

C4 62,96 95 

D1 88,94 20 

D2 88,94 50 

D3 88,94 80 

 
 

 
 



 
  
 
 APÊNDICE 3 

 
 
 
 
 

- FICHA DE SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
- FICHA DE OCORRÊNCIA ARQUEOLÓGICA 
- FICHA DE ÁREA SONDADA 
- FICHA DE PROSPEÇÃO EM TERRENOS ARADOS 
 



 

PROJETO PARANAPANEMA 
LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO DO ALTO 

TAQUARI 
 Data: 
                                 
 

Nome do Sítio:               Sigla:  

 
                                                                                          
 
          

Folha IBGE: Município: 

Coords. Geográficas:                                               Coords. UTM: 
 
         
 
 
Localidade: 
 
 
 
Informante: 
 
 
 

Descrição: (incluindo intervenções realizadas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprietário: 
 
Endereço:  
 
 
 
Telefone contato: 
 
 
 



 
 
Croqui do Sítio (descrição / acesso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Dimensões (área de ocorrência de vestígios): Compr.:                             Largura: 
 
                                                                          
Compartimento topográfico:         Fundo de vale                   Baixa vertente               Média vertente      
                                                       Alta vertente                     Divisor de águas 
 
Orientação da Vertente:                                                                    Água mais próxima (nome, dist.):  
 
 
Declividade da Vertente (graus) 
 
 
Altura s.n.b.:                                      Altitude s.n.m: 
 
Uso do Terreno(anotar tipo de vegetação, se sujeito a aradura mecânica etc): 
 
 
                                                                  
       
 



LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO DO ALTO 
TAQUARI 

Ficha de ocorrência arqueológica 
 
 

Data:  
 
 

 
Tipo OAQ:               Sigla:  

 
                                                                                          
 
          

Folha IBGE: Município: 

0Coords. UTM:  Zona  
 
         
 
 
Localidade: 
 
 
 
Informante: 
 
 
 

Descrição: (do artefato e do local de achado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprietário: 
 
Endereço:  



LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO  
DO ALTO TAQUARI 

 

Ficha de área sondada 
 
                                                      
                                                                                 
 

Área Piloto                    Quadrado No.:            Resp.:                                    Data: 

 
Posicionamento da área sondada : Canto NW                Canto NE          
                               
                                                          Dentro Quadrado 
 
                                                         Canto SW                Canto SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limites da Área Sondada (designar os endereços das sondagens mais extremas): 

 
Condições de Visibilidade (tipo de cultura, tamanho da vegetação etc): 

 

 

 

 

 

 
Distância entre sondagens:          padrão ( 30 m)               outro (especificar:             ) 
 
Distância entre linhas:                 padrão (25,98 m)            outro (especificar:            )          
 
Azimute das linhas:                     padrão ( 0 )                    outro (especificar:            ) 



LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO  
DO ALTO TAQUARI 

 
Ficha de prospecção sistemática em terrenos arados 

  
Área Piloto :                                 Data:                                Resp.: 
 
 
No. integrantes                      Hora início prosp.                            Hora término prosp. 
 
 
Espaçamento entre integrantes (m):                               Total minutos prosp. 
 
 
 
Condições de visibilidade da superfície:                  Tipo de cultura: 
(vide figuras em anexo) 
 
       Ótima                    ( 0 a 20% cobertura)             Altura média plantas: 
 
Muito Boa                    (20 a 40% cobertura)                    
                                                                                 Coordenadas UTM limites terreno 
          Boa                     (40 a 60% cobertura)                    
 
     Regular                    (60 a 80% cobertura)                     
 
    Péssima                    (80 a 100% cobertura) 
 
    
 Observações                                                             
 (Quando encontrado material, remeter à ficha)                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        



 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 4 
 

- PLANILHA DE PLOTAGEM DE CAMINHAMENTOS 
 
 
 
 

 



LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO  Folha no. 

DO ALTO TAQUARI 
 

planilha de plotagem de caminhamentos por gps 
 

 
  
    Área Piloto:        Data:    Resp.: 

Coordenadas UTM (Zona:            ) Observações 

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 5 
 

- QUADRADOS DE PROSPECÇÃO DA ÁREA PILOTO 
TAQUARI GUAÇU 

 



ÁREA PILOTO TAQUARI GUAÇU 
RELAÇÃO DOS QUADRADOS DE PROSPECÇÃO  

ESCOLHIDOS ALEATORIAMENTE 
 

Estrato freq. % área 
interflúvio 34 24,64 
alta vertente 47 34,06 
escarpa 20 14,49 
média vertente 20 14,49 
fundo de vale 17 12,32 
TOTAL 138 100 

   
   

desconsiderando o estrato "escarpa" 
 Freq. % área 
interflúvio 34 28,81 
alta vertente 47 39,83 
média vertente 20 16,95 
fundo de vale 17 14,41 
TOTAL 118 100,00 

   
   

Desenho amostral:   
A) Total 11 quadrados 
 

  

3 quadrados interflúvio   
31 17 interflúvio UTM 0709100 / 7340600 
55 24 interflúvio UTM 0705300 / 7338500 
114 14 interflúvio UTM 0704800 / 7335200 

 
4 quadrados alta vertente 

  

45 24 alta vertente UTM 0707800 / 7339500 
30 21 alta vertente UTM 0708500 / 7340500 
57 12 alta vertente UTM 0706100 / 7338700 
42 18 alta vertente UTM 0706200 / 7339600 

 
2 quadrados média 
vertente 

  

133 15 média vertente UTM 0707400 / 7334200 
20 23 média vertente UTM 0707700 / 7341000 

 
2 quadrados 
fundo vale 

  

127 9 fundo vale UTM 0706800 / 7334800 
50 25 fundo vale UTM 0706900 / 7339000 

 
B) aumento de 9 quadrados 

 

3 quadrados interfluvio  
4 quadrados alta vert  
1 quadrado med. vert  
1 quadrado fundo vale  
                                                                                                                                                                         

No. 
Quadrado 

25ha 

No. 
quadrado 

1ha 

Posição 



45 24 alta vertente 
30 21 alta vertente 
57 12 alta vertente 
42 18 alta vertente 
60 17 alta vertente 
68 10 alta vertente 
49 20 alta vertente 
136 18 alta vertente 
12 1 alta vertente 
38 22 alta vertente 
25 19 alta vertente 
93 15 alta vertente 
88 3 alta vertente 
85 25 alta vertente 
122 5 alta vertente 
77 3 alta vertente 
6 4 alta vertente 

107 13 alta vertente 
53 24 alta vertente 
92 12 alta vertente 
71 5 alta vertente 
69 16 alta vertente 
84 16 alta vertente 
97 6 alta vertente 
78 21 alta vertente 
105 21 alta vertente 
48 15 alta vertente 
115 16 alta vertente 
34 5 alta vertente 
106 18 alta vertente 
102 2 alta vertente 
116 4 alta vertente 
7 6 alta vertente 
3 23 alta vertente 
98 11 alta vertente 
65 7 alta vertente 
56 8 alta vertente 
64 2 alta vertente 
33 8 alta vertente 
80 3 alta vertente 
83 9 alta vertente 
39 21 alta vertente 
94 1 alta vertente 
87 10 alta vertente 
132 23 alta vertente 
117 12 alta vertente 
23 21 alta vertente 
26 10 escarpa 
67 16 escarpa 
59 23 escarpa 
72 14 escarpa 
123 1 escarpa 
35 24 escarpa 



100 10 escarpa 
89 6 escarpa 
51 8 escarpa 
103 16 escarpa 
112 13 escarpa 
108 20 escarpa 
131 3 escarpa 
101 14 escarpa 
118 19 escarpa 
130 14 escarpa 
75 11 escarpa 
73 4 escarpa 
111 10 escarpa 
134 12 escarpa 
127 9 fundo vale 
50 25 fundo vale 
128 21 fundo vale 
99 25 fundo vale 
110 20 fundo vale 
81 15 fundo vale 
9 6 fundo vale 
90 2 fundo vale 
82 25 fundo vale 
66 17 fundo vale 
13 5 fundo vale 
120 1 fundo vale 
109 3 fundo vale 
15 2 fundo vale 
58 10 fundo vale 
36 2 fundo vale 
19 23 fundo vale 
31 17 interflúvio 
55 24 interflúvio 
114 14 interflúvio 
2 24 interflúvio 
16 25 interflúvio 
95 20 interflúvio 
32 25 interflúvio 
40 5 interflúvio 
138 1 interflúvio 
125 12 interflúvio 
54 21 interflúvio 
135 17 interflúvio 
62 6 interflúvio 
10 15 interflúvio 
70 8 interflúvio 
5 15 interflúvio 
41 18 interflúvio 
63 12 interflúvio 
46 4 interflúvio 
113 6 interflúvio 
1 22 interflúvio 

121 23 interflúvio 



79 17 interflúvio 
86 7 interflúvio 
17 8 interflúvio 
47 10 interflúvio 
52 22 interflúvio 
104 7 interflúvio 
126 6 interflúvio 
11 4 interflúvio 
24 7 interflúvio 
137 15 interflúvio 
61 16 interflúvio 
96 6 interflúvio 
133 15 média vertente 
20 23 média vertente 
28 11 média vertente 
4 25 média vertente 

119 14 média vertente 
21 14 média vertente 
76 3 média vertente 
129 24 média vertente 
8 8 média vertente 
18 25 média vertente 
74 23 média vertente 
14 23 média vertente 
37 1 média vertente 
124 10 média vertente 
43 17 média vertente 
91 18 média vertente 
44 8 média vertente 
29 21 média vertente 
22 25 média vertente 
27 19 média vertente 

 
 



APÊNDICE 6 
 

- PROBABILIDADES DE INTERSECÇÃO E DETECÇÃO DE 
SÍTIOS – SIMULAÇÃO MONTE CARLO 



Simulação Monte Carlo (Kintigh, 1998) 
Constantes: Forma da função de densidade = normal, com K = 1,0 
Número de sítios na simulação = 20.000 
Área simulada = quadrado 1 ha (100 x 100 m) 
 
Simulação 1: Malha quadrada, distância 30 m entre sondagens e 30 m entre linhas. 
 
Diâmetro 
do Sítio 

Densidade 
Média de 
Artefatos/m2 

Sítios Interceptados Sítios Detectados 
Número % Acertos Número % Acertos 

5 1 589 2,9 589 102 0,5 102 

5 2 592 3 592 195 1 195 

5 3 591 3 591 227 1,1 227 

5 4 528 2,6 528 238 1,2 238 

5 5 551 2,8 551 244 1,2 244 

5 6 571 2,9 571 295 1,5 295 

5 7 586 2,9 586 324 1,6 324 

5 8 566 2,8 566 334 1,7 334 

5 9 588 2,9 588 356 1,8 356 

5 10 608 3 608 370 1,9 370 

10 1 2027 10,1 2027 367 1,8 367 

10 2 2103 10,5 2103 632 3,2 632 

10 3 2055 10,3 2055 798 4 798 

10 4 2050 10,3 2050 929 4,6 929 

10 5 2160 10,8 2160 1086 5,4 1086 

10 6 2143 10,7 2143 1203 6 1203 

10 7 2050 10,3 2050 1200 6 1200 

10 8 2092 10,5 2092 1272 6,4 1272 

10 9 2120 10,6 2120 1368 6,8 1368 

10 10 2135 10,7 2135 1440 7,2 1440 

20 1 7026 35,1 7026 1338 6,7 1338 

20 2 7111 35,6 7111 2292 11,5 2292 

20 3 7375 36,9 7375 2988 14,9 2988 

20 4 7151 35,8 7151 3483 17,4 3483 

20 5 7216 36,1 7216 3897 19,5 3897 

20 6 7142 35,7 7142 4197 21 4197 

20 7 7188 35,9 7188 4444 22,2 4444 

20 8 7197 36 7197 4674 23,4 4674 

20 9 7232 36,2 7232 4885 24,4 4885 

20 10 7202 36 7202 4991 25 4991 

30 1 15011 75,1 15084 2886 14,4 2886 



30 2 14859 74,3 14930 4789 23,9 4789 

30 3 14959 74,8 15023 6281 31,4 6283 

30 4 14939 74,7 15015 7179 35,9 7186 

30 5 14813 74,1 14882 8196 41 8201 

30 6 14855 74,3 14926 8720 43,6 8730 

30 7 14955 74,8 15028 9378 46,9 9389 

30 8 14936 74,7 15006 9803 49 9813 

30 9 14784 73,9 14851 10016 50,1 10027 

30 10 14960 74,8 15037 10491 52,5 10510 

40 1 19325 96,6 25684 4731 23,7 4971 

40 2 19303 96,5 25800 7626 38,1 8284 

40 3 19277 96,4 25616 9689 48,4 10818 

40 4 19283 96,4 25678 11023 55,1 12530 

40 5 19309 96,5 25890 12202 61 14107 

40 6 19330 96,7 25836 12971 64,9 15169 

40 7 19352 96,8 25766 13618 68,1 16056 

40 8 19247 96,2 25536 14097 70,5 16789 

40 9 19339 96,7 25606 14591 73 17449 

40 10 19312 96,6 25622 14932 74,7 17907 

50 1 20000 100 37564 6589 32,9 7362 

50 2 20000 100 37665 10166 50,8 12291 

50 3 20000 100 37759 12387 61,9 16004 

50 4 20000 100 37587 13865 69,3 18646 

50 5 20000 100 37659 14814 74,1 20669 

50 6 20000 100 37583 15585 77,9 22191 

50 7 20000 100 37752 16207 81 23793 

50 8 20000 100 37728 16663 83,3 24934 

50 9 20000 100 37407 17045 85,2 25719 

50 10 20000 100 37440 17191 86 26377 



Simulação 2: Malha desencontrada, distância 30 m entre sondagens e 30 m entre linhas. 
 
Diâmetro 
do Sítio 

Densidade 
Média de 
Artefatos/m2 

Sítios Interceptados Sítios Detectados 
Número % Acertos Número % Acertos 

5 1 640 3,2 640 108 0,5 108 

5 2 662 3,3 662 191 1 191 

5 3 659 3,3 659 232 1,2 232 

5 4 696 3,5 696 290 1,5 290 

5 5 695 3,5 695 345 1,7 345 

5 6 654 3,3 654 347 1,7 347 

5 7 704 3,5 704 408 2 408 

5 8 703 3,5 703 389 1,9 389 

5 9 660 3,3 660 398 2 398 

5 10 643 3,2 643 381 1,9 381 

10 1 2444 12,2 2444 447 2,2 447 

10 2 2448 12,2 2448 785 3,9 785 

10 3 2444 12,2 2444 983 4,9 983 

10 4 2519 12,6 2519 1144 5,7 1144 

10 5 2366 11,8 2366 1238 6,2 1238 

10 6 2404 12 2404 1337 6,7 1337 

10 7 2425 12,1 2425 1467 7,3 1467 

10 8 2482 12,4 2482 1525 7,6 1525 

10 9 2496 12,5 2496 1607 8 1607 

10 10 2405 12 2405 1628 8,1 1628 

20 1 8641 43,2 8641 1707 8,5 1707 

20 2 8607 43 8607 2726 13,6 2726 

20 3 8585 42,9 8585 3558 17,8 3558 

20 4 8767 43,8 8767 4221 21,1 4221 

20 5 8672 43,4 8672 4635 23,2 4635 

20 6 8672 43,4 8672 5057 25,3 5057 

20 7 8731 43,7 8731 5438 27,2 5438 

20 8 8661 43,3 8661 5621 28,1 5621 

20 9 8681 43,4 8681 5800 29 5800 

20 10 8601 43 8601 5913 29,6 5913 

30 1 17430 87,2 17470 3387 16,9 3387 

30 2 17475 87,4 17514 5727 28,6 5729 

30 3 17406 87 17438 7300 36,5 7302 

30 4 17443 87,2 17496 8465 42,3 8467 

30 5 17469 87,3 17511 9483 47,4 9484 

30 6 17359 86,8 17403 10251 51,3 10255 



30 7 17445 87,2 17507 10974 54,9 10983 

30 8 17483 87,4 17541 11405 57 11413 

30 9 17482 87,4 17527 11952 59,8 11961 

30 10 17411 87,1 17448 12223 61,1 12229 

40 1 19960 99,8 28984 5225 26,1 5559 

40 2 19957 99,8 28954 8537 42,7 9549 

40 3 19956 99,8 28953 10492 52,5 12118 

40 4 19944 99,7 29263 12095 60,5 14441 

40 5 19947 99,7 29007 13089 65,4 15870 

40 6 19958 99,8 29007 13893 69,5 17157 

40 7 19959 99,8 29173 14602 73 18318 

40 8 19964 99,8 29056 15039 75,2 19022 

40 9 19958 99,8 29020 15500 77,5 19749 

40 10 19972 99,9 29043 15863 79,3 20340 

50 1 20000 100 42500 7312 36,6 8423 

50 2 20000 100 42585 11056 55,3 13967 

50 3 20000 100 42484 13184 65,9 17873 

50 4 20000 100 42492 14659 73,3 21051 

50 5 20000 100 42485 15565 77,8 23247 

50 6 20000 100 42671 16236 81,2 25195 

50 7 20000 100 42632 16780 83,9 26757 

50 8 20000 100 42465 17218 86,1 27976 

50 9 20000 100 42523 17501 87,5 29085 

50 10 20000 100 42482 17791 89 29926 



Simulação 3: Malha hexagonal, distância 30 m entre sondagens e 25,9 m entre linhas 
 
Diâmetro 
do Sítio 

Densidade 
Média de 
Artefatos/m2 

Sítios Interceptados Sítios Detectados 
Número % Acertos Número % Acertos 

5 1 684 3,4 684 117 0,6 117 

5 2 689 3,4 689 184 0,9 184 

5 3 665 3,3 665 231 1,2 231 

5 4 704 3,5 704 308 1,5 308 

5 5 657 3,3 657 317 1,6 317 

5 6 722 3,6 722 362 1,8 362 

5 7 689 3,4 689 400 2 400 

5 8 666 3,3 666 398 2 398 

5 9 728 3,6 728 421 2,1 421 

5 10 687 3,4 687 425 2,1 425 

10 1 2500 12,5 2500 431 2,2 431 

10 2 2418 12,1 2418 735 3,7 735 

10 3 2453 12,3 2453 952 4,8 952 

10 4 2482 12,4 2482 1185 5,9 1185 

10 5 2478 12,4 2478 1270 6,4 1270 

10 6 2410 12,1 2410 1342 6,7 1342 

10 7 2467 12,3 2467 1451 7,3 1451 

10 8 2530 12,7 2530 1603 8 1603 

10 9 2456 12,3 2456 1622 8,1 1622 

10 10 2521 12,6 2521 1693 8,5 1693 

20 1 8796 44 8796 1625 8,1 1625 

20 2 8732 43,7 8732 2792 14 2792 

20 3 8844 44,2 8844 3618 18,1 3618 

20 4 8732 43,7 8732 4220 21,1 4220 

20 5 8882 44,4 8882 4735 23,7 4735 

20 6 8864 44,3 8864 5104 25,5 5104 

20 7 8840 44,2 8840 5443 27,2 5443 

20 8 8662 43,3 8662 5523 27,6 5523 

20 9 8846 44,2 8846 5892 29,5 5892 

20 10 8754 43,8 8754 6015 30,1 6015 

30 1 17872 89,4 17993 3493 17,5 3493 

30 2 17841 89,2 17962 5790 29 5792 

30 3 17867 89,3 17980 7641 38,2 7645 

30 4 17857 89,3 17981 8790 44 8800 

30 5 17839 89,2 17975 9646 48,2 9658 

30 6 17898 89,5 18032 10433 52,2 10446 



30 7 17874 89,4 17990 11255 56,3 11265 

30 8 17861 89,3 17987 11554 57,8 11575 

30 9 17833 89,2 17932 12179 60,9 12198 

30 10 17828 89,1 17940 12549 62,7 12572 

40 1 19952 99,8 29743 5388 26,9 5785 

40 2 19942 99,7 29696 8576 42,9 9629 

40 3 19944 99,7 29719 10725 53,6 12574 

40 4 19962 99,8 29659 12199 61 14623 

40 5 19959 99,8 29880 13215 66,1 16157 

40 6 19942 99,7 29736 13983 69,9 17519 

40 7 19947 99,7 29689 14630 73,2 18578 

40 8 19961 99,8 29760 15172 75,9 19493 

40 9 19962 99,8 29626 15713 78,6 20397 

40 10 19954 99,8 29901 16086 80,4 21174 

50 1 20000 100 43403 7382 36,9 8539 

50 2 20000 100 43332 11233 56,2 14241 

50 3 20000 100 43712 13475 67,4 18641 

50 4 20000 100 43471 14734 73,7 21448 

50 5 20000 100 43478 15675 78,4 23865 

50 6 20000 100 43477 16454 82,3 25734 

50 7 20000 100 43406 16965 84,8 27469 

50 8 20000 100 43382 17220 86,1 28488 

50 9 20000 100 43651 17622 88,1 29780 

50 10 20000 100 43466 17840 89,2 30759 

 
 



APÊNDICE 7 

 

Os Montículos Funerários Kaingang do Noroeste Paulista 
 

Entre 1938 e 1940, o arqueólogo amador1

O montículo escavado em Lins apresentava “formato semi-esférico achatado”, com 

altura de 0,80 m, diâmetro de 6 m e uma vala circundando o montículo com profundidade de 

0,50 m e largura de 1 m. A escavação revelou a existência de 6 esqueletos humanos, em 

profundidades variando de 1, 80 m a 2 m, cinco dos quais enterrados de costas para a periferia 

do montículo, em posição fletida. O acompanhamento funerário era composto de objetos de 

fabricação européia e indígena, tais como pontas de lança de ferro, contas de vidro, garrafas de 

vidro e moedas, além de pontas de ossos e colares de garras e dentes de animais. O autor não 

identificou as moedas associadas a este sepultamento (Sakai, 1981:87-88).  

 Kiju Sakai (1981) realizou algumas 

escavações em montículos tumulares no Vale do Tietê, nas cidades de Lins, Promissão e 

Guararapes. Dada a importância dos achados, por se tratarem dos únicos montículos de origem 

Kaingang do Estado de São Paulo contendo esqueletos inteiros e mostrando sua estrutura 

construtiva conhecidos até o momento, e também devido à circulação restrita da publicação, 

será feita uma descrição mais pormenorizada dos mesmos.  

Em Promissão foram localizados dois montículos, escavados em 1938. O primeiro 

apresentava altura de 2 m , diâmetro de 5 m e uma vala circundante de 1,5 m de largura e 

profundidade de 1 m. Existiria ainda uma segunda vala externa, semicircular. A escavação do 

primeiro montículo (“Túmulo A”) é descrita pelo autor: 

“Removendo o montículo de terra do túmulo, estendiam-se horizontalmente uma fileria 

de toras e madeiras rachadas e apodrecidas. Após a remoção destes (sic) vislumbramos toras 

de coqueiro enfileiradas em pé e em forma elíptica, e que a princípio supusemos paredes de 

casa, mas viemos a constatar que eram parte de uma cerca que protegia o túmulo subterrâneo. 

Do canto sudoeste do túmulo, à profundidade de dois metros, encontramos um esqueleto, e o 

outro a uma profundidade rasa no lado nordeste, oposto ao primeiro. Ambos os esqueletos 

foram encontrados em decúbito dorsal fletido, com as costas voltadas para a parede. Próximo 

ao esqueleto do canto sudoeste foram encontrados colares de contas de vidros coloridos, 

pontas de lança de ferro, espingarda e chumbo para sua carga, garrafão, enxada, enxadão, 

foice, facão, machado, e outros utensílios. O esqueleto do lado oposto, noroeste (sic) fora 

                                                           
1 A palavra “amador” não tem aqui qualquer conotação pejorativa. O sr. Sakai realizou escavações de 
ótima qualidade, se tivermos em vista as condições da época. Suas notas permitem a extração de 
informações preciosas e estão devidamente separadas das conclusões.  



enterrado posteriormente e seus pertences eram apenas uma garrafa e dois frascos de vidro.” 

(Sakai, 1981: 90-91). 

O segundo montículo, denominado “Túmulo B”, apresentava-se parcialmente erodido e 

com altura estimada de 1,50 m, com vestígios da vala circundante. À semelhança do “Túmulo 

A”, também foram encontrados restos de madeira e de toras de coqueiro enfileiradas 

verticalmente. Foram encontrados também dois sepultamentos, um a noroeste e outro a 

sudoeste. O sepultamento sudoeste, em melhor estado, estava “(…) numa postura intermediária 

entre sentado e o decúbito dorsal(…)” (op.cit.: 93), e a foto que acompanha o texto (Foto 84-2, 

pg. 93) sugere que o corpo estivesse originalmente sentado, entrando em colapso no post 

mortem. Acompanhando o esqueleto, além de equipamentos de caça, vidro e colares, foram 

encontradas moedas, medalhas de alumínio e fios de cabelo. O sepultamento noroeste estava 

pouco conservado e o autor encontrou “gêneros alimentícios ressequidos” que foram analisados 

e identificados como sendo farinha de mandioca. As moedas existentes no montículo eram de 

100, 200 e 400 réis e datavam de 1895. Uma das medalhas de alumínio tinha os dizeres “José 

Bonifácio, 1822 – Proteção ao Índio – Fixação permanente para os trabalhadores”, e segundo o 

autor tratava-se de uma medalha outorgada a indígenas que haviam se fixado à terra e dedicado 

à lavoura (op.cit.:94).  

Em Guararapes, um outro montículo foi escavado em 1937. O montículo tinha formato 

semi-esférico, com 5 m de diâmetro, 0,80 m de altura e respectiva vala circundante de 1,40 m de 

largura. Foram encontrados dois sepultamentos dentro de um cercado de toras de coqueiro, 

provavelmente fletidos. Acompanhamentos funerários incluiam pontas de lança de ferro, anzóis 

de ferro, foices e um machado, além de pontas ósseas e um colar de dentes caninos de macaco 

(op. cit.:97).  

É interessante notar que, dado o acompanhamento funerário, tais sepultamentos muito 

provavelmente são posteriores a 1910, ano de fundação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI). 

Isto quer dizer que Sakai escavou os montículos menos de três décadas após sua construção, o 

que talvez explique o bom estado de conservação dos mesmos. 
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APÊNDICE 8 – IMPLANTAÇÃO DOS SÍTIOS NA PAISAGEM 
 

Sítio Categoria Região Comp. 
Topogr. 

Declividade Orientação Dist. Água Altura Altit.(DAEE) Altit.(IBGE) 

ACR Itararé  DA 0 xxx 400 70 x 740 
AND Lítico TQS BV 12 SE 100 8 830  
AN2 Lítico TQS BV 14 W 30 5 830  
ANF Lítico TQS MV 18 E 260 10 950 980 
ARA Lítico Rec. CRC FV 2 WNW 10 4 795  
ARC Itararé CRA MV 3,5 NE 110 20 890  
BNC Tupiguarani TQG DA 0 NNE 350 90 730 738 
BRN Lítico Rec.  DA 0 xxx 200 40 1014 1008 
BTN Itararé CRA DA 0 xxx 350 90 970 992 
BVT Itararé BRR AV 3 NNE 150 80 835  
CBA Histórico  MV xxx xxx xxx xxx xxx  
CCB Polimento CRC FV xxx xxx 0 0 725  
CDF Lítico CDF MV 8 WNW 100 40 940  
CDR Tupiguarani TQG DA 3 SE 500 200 850  
CPL Lítico TQG AV 14 NE 40 10 735  
CRA Lítico CRA AV 0 N 200 35 915 925 
CR2 Lítico CRA DA 9,5 WNW 150 30 910 920 
CR3 Lítico CRA DA 4 NNW 70 15 870  
CSU FDA  AV 5 NW 320 50 850  
CS2 FDA  FV 8 NW 5 6 805  
CS3 FDA  FV 0 NW 30 4 810  
CTT FDA BRR MV 18 NW 150 50 835 825 
CT2 FDA BRR FV 3 NNW 400 2 790 800 
CT3 FDA BRR MV 5 WNW 250 50 780 790 
DLG Lítico  FV 0 NNW 150 2  918 
FRC FDA TQG FV 5 ENE 50 10 655  
FXV Lítico TQG AV 5 N 15 100 740  
FX2 Lítico TQG AV 7 ESE 20 100 740  
FXN FDA TQG FV 14 WNW 40 5 640  



 b 

Sítio Categoria Região Comp. 
Topogr. 

Declividade Orientação Dist. Água Altura Altit.(DAEE) Altit.(IBGE) 

GB1 Itararé  DA 0 NE 80 60  960 
GB2 Lítico  DA 0 WNW 100 60  960 
GB3 Itararé  DA 0 xxx 50 50  950 
GB4 Lítico  DA 0 NE 100 30  930 
GB5 Itararé CRA DA 0 NNE 350 50 840 860 
GB6 Lítico CRA BV 14 SW 50 10 785 820 
GB7 Lítico CRA FV 0 xxx 80 3 775  
GB8 Itararé CRA MV 9 NNE 200 90 880  
GMR Itararé CRA DA 8 NNW 150 80 850  
GMS Itararé CRA DA 0 NE 350 70 940 950 
GPS Abrigo TQS FV xxx SSW 10 3 850  
HLD Lítico TQS FV 3 NW 10 1 825  
ITV Abrigo TQG AV xxx ENE 400 50 720  
JMZ Montículos  DA 0 xxx 350 90  770 
LNR Itararé CDF DA 2 ENE 200 30 930  
LZD Itararé  DA 0 xxx 350 50 970  
MCL Lítico Ant. CRA DA 0 WNW 180 40 820  
MDS Itararé  FV 0 WNW 5 5  620 
MGB Itararé BRR DA 0 xxx 300 90 830  
MGT Montículos CDF MV 14 ENE 150 70 990  
MJ2 Itararé CDF DA 0 xxx 250 80 975  
MJ3 Itararé CDF DA 0 xxx 200 70 960  
MJD Itararé CDF AV 0 NNW 180 90 985  
MMR Itararé RFD DA 0 xxx 250 40 750  
MNC Lítico CRA DA 0 xxx 150 80 940  
MPL Lítico Ant. TQG DA 9 NNE 80 120 760  
MPS Lítico  FV 0 NW 10 2 810  
MRA Tupiguarani  DA 0 xxx 500 70  810 
MRT Itararé CRA DA 0 xxx 200 120 913 938 
MUS Itararé RFD DA 8 xxx 400 70 895  
MZL Itararé BRR FV 2 N 130 4 740 740 



 c 

Sítio Categoria Região Comp. 
Topogr. 

Declividade Orientação Dist. Água Altura Altit.(DAEE) Altit.(IBGE) 

NRI Itararé CRA MV 7 WNW 130 100 880  
OLN Itararé CRA DA 4 E 140 55 835  
PAB Lítico TQG FV xxx E 10 10 650  
PAT Multicomp. CRC FV 3 N 20 3 715  
PA2 Lítico CRC MV 9 NNW 70 50 770  
PBL Lítico RFD DA 0 xxx 300 90 895  
PGD Itararé TQG AV 11 WNW 50 85 735  
PG2 Multicomp. TQG FV 3 W 100 7 665  
PG3 Lítico TQG FV 11 NE 30 3 665  
PG4 Lítico TQG FV 8 NE 70 10 670  
PG5 Lítico TQG BV 9 NNE 120 20 670  
PG6 Lítico TQG BV 11 NE 40 4 655  
PLP Lítico TQG FV 7 NW 60 2 645  
PMG Abrigo  MV xxx E 100 45 x 825 
PNH Tupi/Itararé RFD FV 0 E 70 4 700  
PRS Lítico  DA 0 xxx 100 40  910 
PR2 FDA  DA 0 xxx 100 80  950 
PRD Itararé RFD FV xxx NE 50 4 755  
PSS Lítico TQS BV 6 NE 50 7 840  
PS2 Itararé TQS FV 0 WNW 10 4 850  
PTE Lítico CRC FV 5 NE 5 1 780  
PTR Tupiguarani TQG DA 4 NE 320 65 705  
QMD Itararé CRA DA 0 xxx 300 30 910  
QTS Itararé  DA 0 xxx 100 55  990 
RCD Tupi/Itararé RFD FV 0 WNW 50 5 700  
REL Itararé CRA MV 6 NNE 120 50 830  
RIB Itararé CRA DA 3 NE 200 80 960  
RI2 Itararé CRA DA 0 xxx 300 60 955  
RI3 Lítico CRA DA 0 xxx 250 60 950  
RI4 Lítico CRA DA 0 xxx 150 60 950  

RMS Lítico TQG BV 9 W 30 12 660  



 d 

Sítio Categoria Região Comp. 
Topogr. 

Declividade Orientação Dist. Água Altura Altit.(DAEE) Altit.(IBGE) 

RM2 Itararé TQG BV 8 NW 80 10 660  
RM3 Lítico TQG BV 11 NW 30 5 650  
RPT Lítico  DA 0 xxx 300 45  950 
RP2 Lítico  DA 0 xxx 200 45  950 
RTR Lítico Ant. TQG FV 0 ENE 10 5 650  
SBT Itararé CDF DA 4 NE 180 50 950  
SBU Lítico TQG BV 18 W 70 20 675  
SRA Lítico CDF BV 0 N 300 15 910 920 
SRF Lítico RFD FV 0 E 30 1 695  
STN Lítico TQS FV 0 N 5 1 860  
SVR Tupiguarani  MV 3 N 200 25  625 
TAG Itararé CRA MV 4 NE 200 60 1010  
TA2 Itararé CRA DA 0 NE 350 80 1050  
TMR Itararé CRA FV 0 NNE 80 7 780  
TM2 Lítico CRA FV 0 NE 70 7 780  
TNG Rupestre TQG AV xxx xxx     
TPA Lítico CRA FV 0 NW 30 3 780  
TP2 Itararé CRA FV 0 NW 20 5 780  
TQI Itararé BRR FV 0 xxx 50 3 735 640 
VTR Lítico TQS FV 11 N 20 3 890  
VVL Histórico  DA xxx xxx xxx xxx xxx  
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APÊNDICE 9 
 

RELAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS 
ENCONTRADAS NO ALTO TAQUARI 

 
 

Coords. 
Ref 

Material No. peças Coordenadas UTM Área 
Piloto 

Data 

975 349 Lítico Lascado 1 697536 7334933  03/04/1999 
982 360 Lítico Lascado 1 698288 7336035  03/04/1999 
065 370 Lítico Lascado 1 706518 7337065  10/07/1999 
067 253 Cerâmica 2 706790 7325341 BRR 08/04/1999 
074 417 Lítico Lascado 1 707492 7341702  17/07/1999 
077 393 Lítico Lascado 1 707757 7339340  09/09/1999 
079 124 Lítico Polido 1 707905 7312461 CDF 14/11/1999 
085 420 Lítico Lascado 1 708582 7342052  10/09/1999 
088 119 Lítico Lascado 1 708885 7311923 CDF 16/11/1999 
101 083 Lítico Lascado 1 710101 7308368  10/02/1999 
158 112 Lítico Lascado 1 715810 7311250  13/02/1999 
185 145 Cerâmica 1 718544 7314547 CRA 17/02/1999 
192 152 Lítico Lascado 1 719269 7315252  17/02/1999 
205 179 Lítico Polido 1 720559 7317921  16/02/1999 
229 400 Lítico Lascado 1 722945 7340023 RFD 12/10/1999 
229 400 Lítico Lascado 1 722968 7340025 RFD 12/10/1999 
229 400 Lítico Lascado 1 722968 7340025 RFD 12/10/1999 
230 400 Lítico Lascado 1 723019 7340043 RFD 12/10/1999 
230 399 Lítico Lascado 1 723036 7339939 RFD 12/10/1999 
231 400 Lítico Lascado 1 723124 7340053 RFD 11/09/1999 
231 400 Lítico Lascado 1 723176 7340077 RFD 11/09/1999 
231 400 Lítico Lascado 1 723195 7340046 RFD 12/10/1999 
232 410 Cerâmica 2 723286 7341053 RFD 13/10/1999 
232 409 Lítico Lascado 2 723287 7340969 RFD 13/10/1999 
233 195 Lítico e Cer. 2 723380 7319520  13/02/1999 
236 396 Lítico Lascado 2 723686 7339665 RFD 10/12/1999 
237 121 Cerâmica 1 723703 7312118  19/01/1999 
238 400 Cerâmica 2 723825 7340005 RFD 11/09/1999 
242 361 Cerâmica 2 724250 7336179 RFD 15/10/1999 
249 405 Lítico Polido 1 724990 7340574 RFD 16/10/1999 
273 360 Lítico Lascado 1 727334 7336040 RFD 14/10/1999 
279 213 Lítico Lascado 2 727922 7321352  17/12/1998 
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