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MOSAIC FERTILIZANTES 
A Mosaic Fertilizantes ajuda o mundo a produzir os alimentos de que 
precisa. 

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que 
precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca 
de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, 
sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio 
combinados. No Brasil, opera na mineração, produção, importação, 
comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em di-
versas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos 
industriais. Presente em mais de dez estados brasileiros e no Paraguai, 
a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do 
campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimen-
tos no mundo. 

A empresa também busca constantemente soluções para manter o 
equilíbrio entre a produtividade do agronegócio e a preservação do 
meio ambiente. Investimentos significativos são realizados em progra-
mas de gerenciamento ambiental, conciliando as atividades produtivas 
com o combate aos riscos de contaminação do ar, solo e água. Outro 
diferencial é a busca do desenvolvimento construído em parceria com 
toda a sociedade, por meio de relacionamentos abertos com as comu-
nidades.

Com a consciência de que a perenidade de seus negócios depende da 
preservação ambiental, mantém como um dos seus alicerces a promo-
ção do crescimento sustentável. O objetivo da Mosaic é transparente: 
promover os diversos públicos com os quais interage, além de oferecer 
produtos e soluções de alta qualidade. Para isso, a empresa promove 
ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade 
dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo.

Entre as unidades de produção da companhia está a de Tapira (MG). 
Com mais de 40 anos de história e mais de 600 profissionais, esse 
Complexo de Mineração é  responsável pela maior mineração de ro-
cha fosfática do País, com a maior jazida de minério de fosfato nacio-

P R E F Á C I O nal. O processo produtivo começa com a extração do minério, ativida-
de mecanizada e desenvolvida a céu aberto. 

A unidade participa de uma série de iniciativas sociais da empresa, 
como campanhas de doação de alimentos e o Programa Gestão Pú-
blica. O objetivo da ação é realizar reuniões com secretários e técni-
cos dos departamentos de Educação e Planejamento do município 
para compartilhar resultados e orientações para o futuro, auxiliando 
na qualidade do sistema educacional regional.

Foi nessa unidade que nasceu o projeto Escavação do Sítio Valter 
Dentista e a Pesquisa Arqueológica no Complexo de Mineração de 
Tapira, objeto deste livro e que traz muita satisfação ao time de pro-
fissionais da Mosaic Fertilizantes. Certamente um projeto de enorme 
ganho em conhecimento para toda a sociedade e de valorização da 
história da nacional.

ARQUEOLOGIKA
As pesquisas arqueológicas na área do Complexo de Mineração de 
Tapira (CMT) ocorreram entre os anos de 2011 e 2019, compreen-
dendo oito anos de ações investigativas em campo e laboratoriais, 
além de trabalhos de educação patrimonial e de divulgação científica, 
realizados com os moradores do município de Tapira, Minas Gerais e 
o corpo de funcionários da empresa.

Nesta publicação, cumpre-se com as exigências de um parecer emi-
tido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN, Superintendência de Minas Gerais, que considerou impor-
tante a divulgação de relatórios técnicos para o grande público e para 
a comunidade científica. Ressalta-se aqui a importância da aplicação 
de diferentes metodologias de prospecção arqueológica, apresentadas 
por meio de estudos de caso, e as descobertas inéditas realizadas no 
sítio arqueológico Valter Dentista, como o “forno de terra”, datado de 
cerca de 4.690 A.P.

Espera-se que esta publicação possa contribuir não somente para a 
divulgação da pesquisa arqueológica em território nacional, mas tam-
bém incentive o debate sobre as possíveis metodologias investigativas 
de campo hoje utilizadas pela arqueologia, tanto para a verificação de 
grandes áreas, como para a escavação pontual de sítios arqueológicos.
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A PESQUISA
ARQUEOLÓGICA
NO ÂMBITO DO

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

C A P Í T U L O U M

Cássia Bars Hering

O patrimônio arqueológico (...) engloba todos os vestígios da existência humana, e interessa 
a todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam 
elas; estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo, ou sob as 
águas, assim como o material a eles associados. (CARTA DE LAUSANNE, 1990)



O patrimônio arqueológico é reconhecidamente um “bem difu-
so”, ou seja, um bem que pertence à sociedade em sua totalida-

de, assim como o meio ambiente (BANDEIRA, 2019, p. 238; MO-
RAIS, 2006, p. 194; SMANIO, 2000, p.108).  Internacionalmente, 
este patrimônio é protegido pela UNESCO, por meio do ICOMOS 
– “Conselho Internacional de Monumentos e Sítios”, sendo conside-
rado um bem cultural da humanidade. Os países, geralmente, possuem 
legislações específicas, voltadas ao manejo e salvaguarda do patrimô-
nio arqueológico.
 
O Brasil é signatário de uma série de resoluções elaboradas em con-
venções internacionais, voltadas à proteção e ao gerenciamento do pa-
trimônio cultural de modo geral. Entre elas, destacam-se a Carta de 
Nova Déli (1956); a Carta de Lausanne (ICOMOS/ICAHM, 1990); 
a Declaração de Sófia (1996); a Convenção Sobre a Proteção do Pa-
trimônio Cultural Subaquático (2002); a Convenção Europeia da 
Paisagem (2000), entre outros. Consta na Constituição Brasileira em 
vigor, que o patrimônio arqueológico é considerado como patrimônio 
cultural brasileiro, no artigo 216:

constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza mate-
rial e imaterial, tomado individualmente ou em conjunto, portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: Parágrafo V 
– os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artísti-
co, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, 

Título VIII; Capítulo III; Seção II; Artigo 216).

Também o Decreto-Lei Federal n º 25 de 30 de novembro de 1937, 
trata da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional; e a Lei 
Federal 3.924, de 26 de julho de 1961 dispõe sobre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos, determinando que os sítios arqueoló-
gicos são bens da União.  

Hoje, o principal órgão voltado à proteção do patrimônio arqueoló-
gico brasileiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN), que  constitui uma autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Cidadania1. Desde sua criação, em 1937, o IPHAN vem 
agindo pela conservação, salvaguarda e monitoramento dos bens cul-
turais brasileiros de modo geral.  O IPHAN também mantém um 
sistema de cadastramento, no qual todos os sítios arqueológicos en-
contrados em território nacional devem ser obrigatoriamente inseri-
dos (CNSA/SGPA: “Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do 
Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico”). Assim, o 
sítio cadastrado “passa a compor o patrimônio cultural brasileiro, sen-
do protegido por lei, dado sua importância para o reconhecimento da 
identidade nacional” (CAMPOS, 2018).

Por meio da Instrução Normativa nº1 de 25 de Março de 2015 
(IPHAN), hoje em vigor, foram estabelecidos os procedimentos para 
a obtenção das licenças ambientais aos empreendimentos potencial-
mente capazes de afetar o patrimônio arqueológico. Assim, todos os 
empreendimentos que venham a atuar em locais que abrigam sítios 
ou vestígios arqueológicos, por exemplo, devem por lei garantir sua 
proteção e salvaguarda.

Entretanto, nem sempre é possível garantir a preservação total ou par-
cial de um sítio arqueológico. Quando isso ocorre, este deve ser devi-
damente pesquisado, resgatado e publicado, de modo que sua riqueza 
de informações fique disponível para a sociedade. O mesmo acontece 
quando são encontrados vestígios arqueológicos que não caracterizam 
um sítio (constituem apenas ocorrências aparentemente desconecta-
das, dispersas na paisagem). Estes materiais importantes devem tam-
bém ser coletados e estudados. Existem diversos modos para que estas 
ações de pesquisa e salvaguarda ocorram, a depender diretamente de 
fatores como: o tipo de empreendimento; o tamanho e características 
da área a ser ocupada pelo mesmo; e as particularidades do patrimônio 
arqueológico detectado.

1 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) possui 27 superintendências (uma em cada estado brasileiro), além de 28 escritórios técnicos, localizados 
geralmente próximos a conjuntos urbanos tombados. Há ainda cinco unidades especiais, sendo quatro delas no Rio de Janeiro e uma em Brasília (o Centro Nacional de Arque-
ologia). O IPHAN também atua na salvaguarda, manutenção e monitoramento de bens culturais brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista do Patrimônio 
Cultural Imaterial da Humanidade, conforme convenções da UNESCO.
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No âmbito do licenciamento ambiental, a instrução normativa vigente 
preconiza que os empreendimentos possam ser classificados em qua-
tro níveis, de acordo com suas características. Os tipos classificados 
como II, III e IV devem promover ações preventivas de proteção ao 
patrimônio arqueológico. Empreendimentos classificados como “de 
nível II”, por exemplo, devem adotar um procedimento denominado 
“acompanhamento arqueológico”. Neste caso, um ou mais arqueólo-
gos acompanharão, em tempo real, todas as ações na fase de implan-
tação, que promovam o revolvimento do solo (por exemplo terrapla-
nagem, supressão vegetal, inserção de tubulações etc.). O arqueólogo 
assim, caso identifique vestígios importantes no solo que está sendo 
trabalhado, pedirá a paralização das obras, até que sejam estabelecidas 
novas medidas de proteção e pesquisa para este local em específico. O 
IPHAN é então imediatamente comunicado sobre o ocorrido.

Empreendimentos tidos como de nível III e IV de modo geral ado-
tam, em uma primeira ou segunda etapa de pesquisa, procedimen-
tos de prospecção arqueológica (avaliação de impacto arqueológico). 
Trata-se da realização de intervenções pontuais (pequenas escava-
ções), distribuídas em certos locais do terreno do empreendimento, 
em busca de vestígios arqueológicos em subsolo, em conjunto com 
caminhamentos sistemáticos por toda a área de estudo, a fim de ve-
rificar também a existência de vestígios em superfície.  Caso sejam 
verificados vestígios que justifiquem a existência potencial de um sítio 
arqueológico no local, o IPHAN é avisado, e são adotados novos pro-
cedimentos para a área. Caso o sítio possa ser preservado, serão toma-
das medidas para garantir que a área permaneça intocada. Caso con-
trário, como mencionado anteriormente, o sítio deverá ser escavado e 
estudado com detalhamento, sendo também todo o material retirado 
analisado em laboratório. Posteriormente, este material é depositado 
em uma instituição de guarda (geralmente um museu, por exemplo). 

Todos esses processos e etapas de pesquisa geram uma série de re-
latórios científicos, que são entregues ao IPHAN. Assim, qualquer 

pesquisador que futuramente se interesse pela área poderá acessá-los, 
para que estas informações auxiliem na produção de novos estudos, e 
no desenvolvimento da arqueologia brasileira de modo geral. Muitas 
vezes, o conhecimento, advindo destas pesquisas permite que sejam 
publicados artigos científicos e livros, como é o caso deste. Os estudos 
realizados no âmbito do licenciamento ambiental são, portanto, de 
grande importância para o avanço dos trabalhos científicos em nos-
so país. O IPHAN, ciente deste potencial, zela para que todas estas 
pesquisas ocorram dentro de padrões aceitos internacionalmente para 
trabalhos em arqueologia e patrimônio cultural.  

O IPHAN também estabelece, para empreendimentos classificados 
como de nível III ou IV, que sejam adotadas ações de divulgação dos 
trabalhos realizados para o grande público. Nesse sentido, são de-
senvolvidas atividades de educação patrimonial, que podem envolver 
deste pequenos grupos (como os próprios funcionários da empresa), 
como grandes grupos (incluindo ações em escolas, museus,  institui-
ções ou comunidades, geralmente no âmbito do município onde se 
localiza o empreendimento). Estas ações vêm a ressaltar ainda mais 
a importância dos trabalhos arqueológicos realizados para a obtenção 
das licenças ambientais, pois contribuem para a educação, promoven-
do acesso ao conhecimento científico para crianças, jovens e adultos. 
Incentiva-se assim a formação de novos pesquisadores, e a ideia de 
que a ciência pode ser lúdica, divertida e fascinante. As ações de edu-
cação patrimonial também procuram, de modo geral, incluir as me-
mórias e o conhecimento empírico das comunidades, permitindo que 
a construção do conhecimento seja participativa. A própria comuni-
dade tem a possibilidade de ressaltar os bens culturais e patrimoniais 
importantes localmente, favorecendo assim que seja criado o debate 
sobre a relevância de sua preservação.

Os trabalhos de arqueologia realizados no âmbito do licenciamento 
ambiental do Complexo de Mineração de Tapira, em Minas Gerais, 
constituem um exemplo bastante significativo do alcance destas ações. 



As diversas etapas de pesquisa efetuadas envolveram trabalhos de 
prospecção arqueológica; o resgate arqueológico de um importante sí-
tio, o “Sítio Arqueológico Valter Dentista”; a elaboração de inúmeros 
estudos e procedimentos laboratoriais;  além de ações de divulgação e 
educação patrimonial. Estas últimas envolveram grande parte da co-
munidade do município de Tapira, promovendo debates, palestras, ex-
posições, e até mesmo a inclusão de jovens estagiários treinados para 
serem técnicos em arqueologia. 

Sendo assim, apresentam-se aqui, de modo sucinto, os resultados des-
tas pesquisas, que, além destas importantes contribuições, também 
trouxeram à tona a descoberta de um sepultamento indígena, datado 
de cerca de 750 A.P; de um forno de pedras datado de cerca de 4.690 
A.P. (bastante raro no Brasil); além de inúmeros artefatos em pedra 
(líticos) e cerâmica, relevantes para uma melhor compreensão das so-
ciedades que habitaram o território brasileiro antes da chegada dos 
europeus.
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LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL E

GESTÃO DO 
PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO: 
A VISÃO DO 

EMPREENDEDOR
Maria Lúcia Furtado Coelho Campos 

e Nayana Grasielle Marques Silva

C A P Í T U L O D O I S



N o capítulo 1 foi apresentado o licenciamento no que tange a 
questão arqueológica e os procedimentos conduzidos pelo 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Em complementação, pretende-se neste capítulo ampliar a discussão 
e correlacionar com o processo de licenciamento ambiental conduzido 
pelos órgãos ambientais.

Quando se fala em meio ambiente, é importante ressaltar que meio 
ambiente não é sinônimo exclusivamente de natureza (flora e fauna). 
Embora não seja bem descrito nas legislações anteriores, a definição 
de meio ambiente estabelecida pela Resolução CONAMA 306 de 05 
de julho de 2002 é:

Meio ambiente: conjunto de condições, leis, influência e interações de 
ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que per-

mite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

Nesse sentido, enquadra-se o patrimônio arqueológico, por ser enten-
dido como elemento social e cultural que não só conta a história de 
um povo, como também determina a sua identidade. A preservação 
e valorização desse patrimônio é importante para a manutenção da 
identidade deste povo. 

Conforme descrito no capítulo anterior, o licenciamento ambiental 
surge como instrumento de análise prévia para identificação dos im-
pactos ambientais de uma atividade potencialmente poluidora ou que 
possam causar degradação ambiental e, a partir desta análise, deter-
minar os controles necessários para a mitigação ou compensação dos 
impactos negativos identificados. Além dos ritos processuais junto 
ao IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
através da Portaria Interministerial 60/15 e da Instrução Normativa 
001/15, há a correlação com o licenciamento perante órgãos ambien-
tais (tal como a SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável em Minas Gerais). Durante os trâmites 
de análise para licença de instalação dos empreendimentos, os órgãos 
ambientais solicitam o parecer / anuência do órgão de proteção do pa-
trimônio como pré-requisito para continuidade do processo. Ou seja, 
apesar de serem órgãos distintos, o IPHAN e órgãos estaduais ou mu-
nicipais de meio ambiente se inter-relacionam, uma vez que estudos 
arqueológicos devem ser realizados em consonância com as etapas de 

obtenção de licenciamentos ambientais.

Para entender o processo de licenciamento ambiental, versando sobre 
os estudos arqueológicos, cabe referenciar algumas normativas am-
bientais. A Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 dispõe sobre a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente, e estabelece em seu Artigo 9º o 
licenciamento ambiental como instrumento desta Política e atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras. Esta Lei foi regulamentada pela 
Resolução CONAMA 01 de 23 de janeiro de 1986, em que as defi-
nições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais 
para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, con-
forme segue abaixo:  

Para a avaliação de impactos ambientais, a Resolução CONAMA 
01/1986 determina que seja feito o diagnóstico da condição prévia à 
instalação do empreendimento/atividade, a qual determina o escopo 
mínimo do estudo, conforme Artigo 6º reproduzido a seguir:

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, 
no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 

existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 
implantação do projeto, considerando:

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 
recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos 

d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmos-
féricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, desta-
cando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científi-
co e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 

permanente;
c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, his-
tóricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 
sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 

desses recursos.

A mesma normativa define que o diagnóstico, a avaliação de impac-
tos ambientais e os controles previstos dos mesmos deverão constar 



de um estudo a ser apresentado para o Licenciamento Ambiental, 
denominado Estudo de Impacto Ambiental. Desta forma, conforme 
constante no item c do Artigo 6º descrito acima, deverá constar no 
Estudo de Impacto Ambiental o levantamento de sítios e monumen-
tos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade seguindo as 
diretrizes já discutidas no capítulo 1, e ações para prevenção de danos 
ao patrimônio identificado.

Aqui cabe citar que, se após completadas as pesquisas em campo, não 
seja identificado nenhum vestígio de relevância arqueológica, os resul-
tados do estudo subsidiam o pedido de liberação da área para implan-
tação do empreendimento. Em contrapartida, caso seja identificado 
vestígios, os mesmos serão resgatados sob acompanhamento dos ór-
gãos competentes até a liberação da área.

A elaboração desses estudos e o atendimento às legislações viabiliza 
a localização dos empreendimentos e a sua ocupação territorial, de-
fendendo o desenvolvimento como meta e determinando estratégias 
para construção dos aparatos de controle e gestão dos territórios e das 
populações (BRONZ, 2013).

Quanto a localização, ressalta-se que a mineração é tida constitucio-
nalmente como uma atividade de utilidade pública e conforme expos-
to no Decreto Nº 9.406 de 12 de junho de 2018 no parágrafo único 
do Art 2º: 

As jazidas minerais são caracterizadas:
I - por sua rigidez locacional;

II - por serem finitas; e
III - por possuírem valor econômico.

Por sua natureza, a mineração possuiu um limite espacial que não pos-
sibilita outra ou melhor alternativa para o aproveitamento econômico.  
Portanto, as intervenções em áreas naturais e especificamente áreas de 
relevância arqueológica são baseadas em tais prerrogativas.

Entretanto, os trâmites de licenciamento não devem ser vistos de for-
ma simplista como atendimento de requisitos legais e obtenção de 
licenças ambientais. Além de permitir a gestão responsável do patri-
mônio arqueológico, as atividades realizadas durante esses processos, 

permitem abrir diálogo tanto com os órgãos regulamentadores quanto 
com a comunidade na qual o empreendimento está inserido.  

Paralelamente a compensação dos impactos socioambientais da ati-
vidade de mineração é possível (I) construir um relacionamento es-
tável, benéfico para as partes envolvidas; (II) buscar o entendimen-
to e engajamento dos diferentes públicos; (III) aproximar empresa 
e comunidade; (IV) conquistar a confiança e atingir a aceitação e o 
apoio às operações, aos projetos e às iniciativas da organização; e,  (V) 
conhecer e resgatar o contexto histórico e cultural no qual o empreen-
dimento está inserido.

A empresa é feita por pessoas e a sua cultura está entrelaçada com a 
cultura da localidade em que ela atua. Pesquisar sobre o patrimônio 
histórico permite que as pessoas, sejam funcionários ou moradores do 
entorno descubram em conjunto suas heranças. Além de atingir as 
metas de legislação, permite o desenvolvimento cultural das comuni-
dades e da própria empresa.

Como exemplo tem-se as ações do Programa realizado em Tapira, em 
que foi possível estabelecer diálogo estreito tendo como pano de fun-
do as questões arqueológicas. Foi interessante perceber que pesquisar, 
analisar, debater e divulgar sobre o tema da arqueologia no licencia-
mento ambiental do Complexo de Mineração de Tapira da Mosaic 
Fertilizantes possibilitou o relacionamento com as gerações existentes 
para o resgate da herança cultural do município.
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N o Brasil e em grande parte dos países ocidentais, a pesquisa ar-
queológica ocorre por meio de iniciativas acadêmicas (no âm-

bito das universidades), ou é impulsionada pela necessidade do licen-
ciamento ambiental (como no caso dos estudos apresentados nesta 
publicação). É importante citar que estudos de arqueologia preventi-
va, realizados no âmbito do licenciamento ambiental, correspondem 
na atualidade à grande parte das pesquisas arqueológicas realizadas 
em território brasileiro (WITTMANN, 2019, p. 218).  

Toda pesquisa arqueológica, seja ela acadêmica ou de caráter preven-
tivo, deve seguir parâmetros científicos e metodologias compatíveis 
com a área a ser estudada. Para tanto, é realizado, primeiramente, um 
projeto que leva em consideração as melhores estratégias de pesquisa 
para cada caso. Nesta etapa, são estudados mapas da região, e podem 
ser tomadas fotos e vídeos aéreos, para melhor conhecer o terreno e as 
áreas propícias à pesquisa de campo. É também realizado um levanta-
mento dos estudos arqueológicos já produzidos, para melhor compre-
ender o contexto das ocupações humanas pretéritas já registradas para 
a área de estudos, e assim estabelecer algumas hipóteses de pesquisa. 

Considerando-se as etapas de campo, pode-se dizer, de modo geral, 
que para obter informações sobre grandes áreas, é utilizado o procedi-
mento de prospecção arqueológica. Já para compreender e estudar um 
sítio arqueológico em específico, aplicam-se procedimentos de escava-
ção mais minuciosos e completos. 

PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS 
INTERVENTIVAS E NÃO-INTERVENTIVAS

As ações prospectivas são úteis para a verificação de vestígios arqueo-
lógicos em áreas desconhecidas; para que se possa melhor compreen-
der a ocupação humana na paisagem de uma região; para identificar 
novos sítios arqueológicos; e/ou para que se possa melhor estabelecer 
as relações entre sítios arqueológicos já conhecidos em uma dada área 
(RENFREW & BAHN, 2016, p. 77).  Estas ações podem ser inter-
ventivas ou não-interventivas, e podem cobrir por completo a área 
escolhida para o estudo, ou se ater a porções do terreno mais propícias 
a abrigarem vestígios humanos. 

Nas prospecções não-interventivas, o arqueólogo realiza caminha-
mentos, geralmente sistemáticos,  nos setores a serem estudados. Ob-
serva-se cuidadosamente o solo superficial, sendo examinadas possí-
veis estruturas e coletando artefatos presentes na superfície, sempre 
que considerado necessário, de acordo com o contexto apresentado 
em cada local em particular. A seguir, apresentam-se algumas meto-
dologias que podem ser aplicadas para caminhamentos sistemáticos:

a) Caminhamentos sistemáticos em áreas planas 
Em áreas relativamente planas  é recomendado que sejam realizados 
caminhamentos em linhas transects, em distância padrão umas das 
outras, tais como se observa no exemplo abaixo:

 
Fig. 1.  Caminhamentos sistemáticos em terrenos planos (Desenho: Caio Bars, com 
base em HERITAGE RESOURCES BRANCH ARCHAEOLOGICAL RE-
SOURCE MANAGEMENT, 2008, p.31.)

b) Caminhamentos sistemáticos em áreas próximas a corpos d´água
Os caminhamentos em locais próximos a corpos d´água podem seguir 
linhas paralelas ao curso de riachos, rios e córregos, e/ou linhas em 
zigue-zague ao longo dos mesmos. Linhas que irradiam, em distância 
controlada e igual de um “centro imaginário”, são ideais para cami-
nhamentos realizados em de corpos d´água como lagos ou lagoas, e 
até mesmo em áreas como mangues e pântanos.

 



Fig. 2.  Caminhamentos sistemáticos ao longo de rios, córregos e riachos. Caminha-
mento em zigue-zague e caminhamento paralelo, complementado por uma vistoria 
não-sistemática em área próxima. (Desenho: Caio Bars, com base em HERITAGE 
RESOURCES BRANCH ARCHAEOLOGICAL RESOURCE MANAGE-
MENT, 2008, p.33.)

Fig. 3. Caminhamentos sistemáticos ao longo de lagos e lagoas (Desenho: Caio 
Bars, com base em HERITAGE RESOURCES BRANCH ARCHAEOLOGI-
CAL RESOURCE MANAGEMENT, 2008, p.32.)

c) Caminhamentos sistemáticos em áreas próximas a locais erodi-
dos, escarpas, colinas, terrenos acidentados, ou áreas irregulares 
cobertas por plantação, porções de vegetação alta etc.
Nestes casos, é realizada análise pormenorizada do local, buscando 
adotar a estratégia que melhor possa gerar bons resultados. Poderão 
ser combinados procedimentos sistemáticos diversos, além de cami-
nhamentos oportunísticos, buscando atingir áreas de maior potencia-
lidade arqueológica. 

 
Fig. 4. Caminhamentos sistemáticos combinados ao longo de terreno acidentado 
(Desenho: Caio Bars, com base em HERITAGE RESOURCES BRANCH AR-
CHAEOLOGICAL RESOURCE MANAGEMENT, 2008, p.34.)
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Fig. 5. Realização de ações de prospecção não-interventiva na região do complexo de mineração de Tapira. 
Arqueólogo Eduardo Carvalho de Oliveira e técnico em arqueologia Edvaldo José Alves.

Fig. 6.  Realização de ações de prospecção não-interventiva na região do complexo de mineração de Tapira. 
Arqueólogo Eduardo Carvalho de Oliveira e técnico em arqueologia Edvaldo José Alves.

Fig. 7. Realização de ações de prospecção não-interventiva na região do complexo de mineração de Tapira. Técnico em arqueologia Edvaldo José Alves.

5
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Fig. 8 e fig.9. Verificação e fotografia de um vestígio arqueológico identificado em 
superfície. Arqueóloga Jaqueline Gomes Santos e técnico em arqueologia Edvaldo 
José Alves.
Fig. 10. Material cerâmico identificado em superfície - área do complexo de mine-
ração de Tapira.

É comum que as prospecções não-interventivas sejam combinadas às 
interventivas. Neste último caso, são previamente planejados locais 
para abertura de poços-teste.  Os poços-teste geralmente possuem 
pequenas dimensões, e consistem em escavações pontuais para veri-
ficação da existência de vestígios arqueológicos em subsolo. Todo o 
material retirado de cada poço-teste deve ser peneirado e analisado. 
Neste momento, são observadas também as características do solo lo-
cal. Quando são encontrados vestígios arqueológicos, seja em super-
fície ou em subsolo, podem ser abertas escavações mais amplas, a fim 
de verificar se existe um sítio arqueológico no local, ou se os vestígios 
correspondem a evidências isoladas.  As coordenadas de cada vestígio 
encontrado devem ser registradas, e o local deve ser fotografado, e 
plotado em mapas específicos. 

Fig. 11. Realização de abertura de poço-teste na área do complexo de mineração 
de tapira. Arqueólogos Eduardo Carvalho de Oliveira, Jaqueline Gomes Santos, e 
técnicos em arqueologia Edvaldo José Alves e Marcio Aparecido Pontes.
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PROSPECÇÕES SISTEMÁTICAS 
ALINHADAS E PROSPECÇÕES 
SISTEMÁTICAS RANDÔMICAS 

As prospecções sistemáticas interventivas, como elucidado no tópico 
anterior, são baseadas no planejamento da abertura de poços-teste. 
Para tanto, é necessário estabelecer previamente,  o local de abertura de 
cada um destes poços-teste na área de estudo, criando assim malhas de 
pontos, que serão seguidas pelos arqueólogos em campo. 

De acordo com Renfrew e Bahn (2016, p. 79),  de modo geral, pode-se 
dividir as malhas de planejamento de abertura de poços-teste em dois 
grandes grupos: as sistemáticas alinhadas, e as randômicas (estas últi-
mas podem ser simples,  estratificadas, ou  estratificadas desalinhadas 
sistemáticas (também chamadas de “sistemáticas randômicas desali-
nhadas”)). 

Ao longo de um período de oito anos de estudo nas áreas do Complexo 
de Mineração de Tapira (CMT), foram aplicados por exemplo  méto-
do de prospecções sistemáticas alinhadas e prospecções sistemáticas 
randômicas desalinhadas, a depender das características de cada área 
estudada.  O procedimento de prospecção sistemática alinhada con-
siste em pré-estabelecer uma malha de abertura de poços-teste para a 
área escolhida. Esta  malha apresenta pontos de escavação com igual 
distanciamento entre si, posicionados em linhas verticais e horizon-
tais, criando uma imagem semelhante a um quadriculamento. Além 
das ações interventivas, ocorrem também ações de caminhamentos não 
interventivos, de modo sistemático, entre estes pontos. Este procedi-
mento foi aplicado em algumas áreas do CMT, como as hoje ocupadas 
pelo “Depósito E10”, ou pelas “Áreas CMT 2018”, por exemplo (que 
serão apresentadas como estudos de caso nos capítulos 5 e 6).

Fig. 12. Esquema de poços-teste em procedi-
mento de prospecção sistemática alinhada (De-
senho: Caio Bars, com base em RENFREW & 
BAHN, 2016, p. 77.)

Já o procedimento de prospecção sistemática randômica desalinhada 
é adequado a áreas maiores, e que apresentam diferentes graus de in-
clinação, ou locais de difícil acesso. Na aplicação da malha randômica, 
são privilegiadas áreas consideradas de maior potencial arqueológico 
(tais como topos de colinas, pequenas áreas mais planas, e proximida-
des à corpos d’água, por exemplo). 

A principal característica deste método é promover a cobertura do 
terreno em estudo sem que haja uma malha de espaçamento regular 
entre os poços-teste. Sua vantagem é justamente a possibilidade de 
melhor exploração de áreas mais propícias. Também deve ser leva-
do em consideração o fato de que um padrão regular de distribuição 
(como o dado por uma malha de prospecção sistemática alinhada), 
pode não corresponder à realidade dos padrões de distribuição dos ar-
tefatos ou estruturas em uma dada área. Já o método randômico desa-
linhado pode promover uma visão mais abrangente e menos “pré-de-
terminada” do registro arqueológico (RENFREW & BAHN, 2016, p. 
78). Programas de computador específicos são utilizados para estabe-
lecer o posicionamento randômico dos poços-teste na área de estudos. 
Estes podem ser posteriormente redirecionados para áreas de maior 
potencial, de acordo com o planejamento prévio. Do mesmo modo 
que no caso das prospecções sistemáticas alinhadas, concomitante-
mente à escavação dos poços-teste, ocorrem as ações de caminhamen-
to e observação de solo superficial. Este procedimento foi aplicado em 
diversas áreas do CMT, como nos exemplos discutidos em detalhe no 
capítulo 6.

 

Fig. 13.  Esquema de poços-teste em prospec-
ção sistemática randômica desalinhada (Dese-
nho: Caio Bars, com base em RENFREW & 
BAHN, 2016, p. 77.)

É importante mencionar que também existem métodos de prospec-
ções não-sistemáticas (ou “oportunistas”), interventivas ou não-in-
terventivas. Este método é geralmente aplicado para explorar algum 



ponto na paisagem que já se reconhece como de potencial arqueo-
lógico, e que pode estar um pouco mais distante da área de estudo, 
mas ainda assim pode ser relevante à pesquisa. A área é então visitada 
oportunisticamente, sem estar baseada em uma malha de caminha-
mento ou de intervenção prévia. 

A DELIMITAÇÃO DE SÍTIOS 
ARQUEOLÓGICOS

Geralmente, uma dada área é considerada como sítio arqueológico 
quando é constada a presença de material de volume considerável, de 
mesmo “tipo” (tipologia/ tradição/ filiação cultural/ cronologia relativa 
etc.), disperso espacialmente de modo a indicar ocupações ou ações 
humanas pretéritas. Também podem ser levados em consideração in-
dicadores como a análise do solo (a presença de amostras de carvão, 
cinzas, ossos, conchas, ou quaisquer sedimentos ou ecofatos que de-
monstrem que o contexto caracteriza um solo antrópico). Por vezes, 
observa-se, já na prospecção, a presença de estruturas que permitem a 
caracterização do local mais facilmente como um sítio arqueológico, 
tais como locais de sepultamentos, bacias de polimentos, locais de pro-
dução de artefatos, pintura rupestre, sambaqui, casas subterrâneas etc.

Fig. 14 e 15. Identificação de urna funerária, aflorando em superfície em uma estrada 
vicinal, no local que foi considerado o Sítio Arqueológico Valter Dentista. Arque-
ólogo Eduardo Carvalho de Oliveira e técnico em arqueologia Edvaldo José Alves.

Uma vez identificado um sítio arqueológico, o próximo passo na pes-
quisa seria estabelecer sua delimitação prévia, a fim de posteriormente 
escavá-lo. Este procedimento é muito importante para o planejamen-
to das atividades de escavação propriamente ditas, pois é a partir dele 
que se estima o tamanho do sítio arqueológico; o tempo necessário 
para que este possa ser pesquisado; o número de pesquisadores que 
irão compor a equipe, e assim por diante. 

Cada tipo de sítio arqueológico possui certas particularidades, que de-
vem ser respeitadas para um adequado planejamento de delimitação. 
Entretanto, seja qual for o tipo de sítio possivelmente encontrado, 
para que este seja devidamente delimitado deverão ser englobadas ati-
vidades de mapeamento, registro fotográfico, sinalização de vestígios 
em superfície e procedimentos interventivos prévios, como por exem-
plo a execução de uma malha de pontos de abertura de poços-teste. 

Em um primeiro momento, cuidadosamente percorre-se a superfície 
do sítio e de seu entorno estimado, de maneira coordenada e intensi-
va, de forma a delimitar as ocorrências de material arqueológico em 14
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superfície. Cada vestígio arqueológico é então sinalizado. Após a re-
alização desta etapa, poderá ser dado início à topografia das feições 
físicas da superfície.
É importante também aplicar alguns procedimentos interventivos, 
com a finalidade de delimitar a extensão da ocorrência destes. Nes-
te momento, podem ser executados pequenos poços-testes, ou mes-
mo abertas algumas trincheiras ou sondagens de tamanho um pouco 
maior, a depender das características do sítio em estudo. Cada artefato 
coletado e identificado nesta etapa de delimitação deve ter sua posição 
exata indicada em mapas e plantas-baixas. 

Fig. 16 e 17. Sinalização de material cerâmico em superfície, e limpeza prévia para 
coleta - área do complexo de mineração de Tapira.

A ESCAVAÇÃO DE SÍTIOS 
ARQUEOLÓGICOS

Uma vez que a área do sítio tenha sido previamente delimitada, po-
derá ser estabelecida uma malha de quadriculamento condizente com 
seu tamanho, características específicas do terreno, e com os objetivos 
de cada projeto. A malha consiste em unidades menores, denominadas 
geralmente de quadras e quadrículas, nas quais ocorrerão as ações de 
escavação intensivas.

Para o início dos trabalhos em campo, bem como para a aplicação da 
malha de quadriculamento, os seguintes passos deverão ser seguidos:

1.  Limpeza da área (retirada da vegetação e preparo do local para a 
escavação).

2. Estabelecimento do ponto zero do sítio (ou seja, um local arbi-
trariamente escolhido como ponto central na superfície, determi-
nado geralmente com auxílio de uma estação total, ou aparelho 
semelhante). A partir deste ponto, são numeradas, nomeadas e de-
marcadas as quadras e quadrículas, horizontalmente.

3. Estabelecimento do nível zero do sítio. Também determinado 
com auxílio um equipamento específico (como uma  estação total 
por exemplo), o nível zero demarca arbitrariamente algo como a 
“altitude zero” do sítio. Assim, a partir deste ponto, é possível me-
dir a profundidade das escavações em cada setor (estabelecendo 
“níveis de escavação”).

4. Designação de áreas de peneiramento. Todo sedimento retirado 
de uma área escavada deve ser cuidadosamente peneirado, a fim 
de porventura identificar algum artefato diminuto, que não tenha 
sido percebido no ato da escavação em si. Assim, todo sedimento 
retirado de uma quadra escavada é depositado em baldes, que são 
levados à área de peneiramento, para serem verificados. Este pro-
cedimento deve ser realizado a cada nível escavado. Dependendo 
do sítio e dos tipos de artefatos encontrados, pode ser utilizado o 
peneiramento a seco, ou com auxílio de água.
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Fig. 18. Limpeza inicial do terreno para inserção de malha de quadriculamento - Sítio Valter Dentista; Arqueólogo Marcel Nunes Ribeiro.
Fig. 19. Arqueólogo José Eduardo Abrahão, utilizando a estação total para demarcação do ponto zero, nível zero e quadriculamento do Sítio Valter Dentista.
Fig. 20 e 21. Demarcação de quadra para escavação - Sítio Valter Dentista. Arqueólogos Marcel Nunes Ribeiro, Cristiano Meirelles e técnico em arqueologia Edvaldo José Alves.
Fig. 22. Procedimento de peneiramento a seco - Sítio Valter Dentista.
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As escavações propriamente ditas são realizadas paulatinamente, em 
cada uma das quadras ou quadrículas, seguindo um aprofundamento 
por níveis artificiais ou naturais. Utiliza-se níveis naturais quando as 
diferenças de coloração e textura entre os solos encontrados em pro-
fundidade são bastante evidentes. Porém, nem sempre esta observação 
é possível, sendo muito mais comum a utilização de níveis artificiais. 
Escavam-se então níveis de 3m, 5cm, 10cm ou 20 cm, por exemplo, 
em cada quadra por vez, a depender das características de cada sítio. 
Ao terminar a escavação de um nível, como mencionado, todo o sedi-
mento deste deve ser peneirado. Fotografias são tiradas, e são também 
realizados desenhos e anotadas em cadernos e fichas de campo as ca-
racterísticas de cada nível. Caso haja artefatos arqueológicos, estes são 
também desenhados e fotografados, e  é anotado seu posicionamento 
e profundidade. 

Figs. 23, 24 e 25. Escavação de uma quadra sendo paulatinamente aprofundada por 
níveis artificiais - Sítio Valter Dentista. Arqueólogo Eduardo Carvalho de Oliveira. 

Fig. 26. Visão de diversas quadras contíguas em processo de escavação. Observa-se 
o aprofundamento em diferentes níveis- Sítio Valter Dentista. Arqueólogos Alexan-
dre Hering de Menezes, Vinícius Melquiades dos Santos e José Eduardo Abrahão.
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Fig. 27. Escavação e registro técnico - Sítio Valter Dentista. Arqueólogos Eduardo Carvalho de Oliveira e técnico em arqueologia Edvaldo José Alves.

Todo artefato encontrado deve ser coletado, para que seja possível prosseguir com a escavação do próximo nível na quadra. Cada um deles deve ser 
registrado em fichas específicas, recebendo uma numeração própria. Posteriormente os artefatos são colocados, em conjunto com uma etiqueta,  em 
invólucros plásticos, para que possam ser transportados e analisados em laboratório.
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Fig.28 e 29. Coleta e acondicionamento de material arqueológico em invólucros 
plásticos - Sítio Valter Dentista. Arqueólogos Eduardo Carvalho de Oliveira e téc-
nico em arqueologia Edvaldo José Alves.

Conforme a escavação torna-se mais profunda, são criados perfis ver-
ticais. Estes perfis também devem ser estudados, fotografados, dese-
nhados e compreendidos em detalhe. Enquanto a escavação horizon-
tal das quadras provê uma compreensão da dispersão dos  artefatos, 
permitindo inferir sobre as atividades dos antigos ocupantes do local, 
e sobre o contexto destas em geral, a análise dos perfis permite ao ar-
queólogo compreender as mudanças que ocorreram no sítio ao longo 
do tempo. 

Fig.30 e 31. Análise e limpeza de perfil - Sítio Valter Dentista. Arqueólogos Viní-
cius Melquiades dos Santos, Bruno Ribeiro e Marcel Nunes Ribeiro.
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Durante todo o trabalho em campo, são concomitantemente realiza-
das análises sobre o contexto observado nas escavações. O arqueólogo 
busca compreender, em um primeiro momento, como e de que manei-
ra aqueles materiais se encontram horizontalmente e verticalmente no 
registro arqueológico, e como estes se relacionam. Busca compreender 
também os processos deposicionais, ou seja, como estes foram depo-
sitados no solo: seria  um evento único de deposição, ou houve vários 
eventos? Havia somente um grupo humano que utilizava aquela área, 
ou seriam vários, diferentes, em épocas diferentes?

Geralmente, grosso modo, pode-se dizer que o que se observa em ní-
veis mais próximos à superfície caracteriza eventos de ocupação mais 
recentes, enquanto que os contextos observados em níveis mais pro-
fundos, caracterizariam ocupações humanas mais antigas. Entretanto, 
na análise dos processos deposicionais, observa-se também se o solo 
estaria mais ou menos intacto (como os antigos habitantes o deixa-
ram), ou  se o que se vê hoje é um contexto perturbado (por exemplo, 
animais cavadores, como tatus, podem levar um artefato da superfície 
para um nível muito mais profundo – o que pode ser confundido com 
um contexto mais antigo de ocupação).

Todas estas observações feitas em campo devem ser anotadas e mi-
nunciosamente documentadas. São então produzidos relatórios de 
pesquisa, que auxiliarão na continuidade das análises, que é feita em 
laboratório. Deve-se lembrar que a escavação de um sítio é um pro-
cesso científico destrutivo: ou seja, um sítio escavado jamais poderá ser 
refeito. Assim, todo o material coletado no sítio arqueológico torna-se 
testemunha de seu contexto e características, sendo  riquíssimo em in-
formação. Sua análise em laboratório, em conjunto com as análises re-
alizadas em campo (durante a escavação), permite que os arqueólogos 
compreendam ainda mais aspectos daquela antiga ocupação humana, 
como por exemplo, para que e como era utilizado o sítio escavado (se 
era uma área de habitação, um acampamento passageiro, uma área de 
culto religioso, de comércio, de fabricação de objetos etc.). Dependen-
do do tipo de vestígio encontrado, é possível também descobrir que 
tipo de alimentação era utilizada pelos antigos ocupantes do local, se 
havia uso de materiais locais ou de áreas distantes, se havia contato 
com outras sociedades diferentes, e até mesmo, inferir sobre suas cren-
ças e organizações sociais e políticas. É também possível estabelecer 

datações relativas ou absolutas do material encontrado, a depender de 
como estes se encontravam no registro arqueológico.
 

DATAÇÕES ARQUEOLÓGICAS
Pode-se dizer que os métodos de datação em arqueologia 
são divididos em dois grandes grupos: as datações relati-
vas, e as datações absolutas. 
Métodos de datação relativa são utilizados principalmente 
desde o século XIX, quando o estudioso Christian Jür-
gensen Thomsen estabeleceu o esquema das “três idades” 
–  então compreendidas como idade da pedra, do bronze e 
do ferro. Este conceito permitiu que houvesse uma melhor 
sistematização cronológica dos artefatos encontrados pe-
los pesquisadores da época (RENFREW & BAHN, 2016, 
p. 28). Datações relativas são utilizadas até hoje, adaptan-
do-se às novas descobertas científicas. Incluem por exem-
plo a análise da posição de um artefato na estratigrafia 
do solo, e análises tipológicas e de seriação, que observam 
as mudanças ocorridas nas características estilísticas e de 
fabricação de artefatos ao longo do tempo. 
As datações absolutas, como o próprio nome diz, são mais 
confiáveis do que as relativas, pois baseiam-se na análise 
laboratorial das características físico-químicas dos vestí-
gios. Dentre eles, está o método de carbono 14 (14C), que 
mede as taxas de decaimento deste isótopo em materiais 
orgânicos. Outro método absoluto, utilizado por exemplo 
em artefatos do sítio Valter Dentista, é o da luminescência 
oticamente estimulada (LOE). Este método pode ser apli-
cado a materiais inorgânicos (tais como cacos cerâmicos). 
Ele mede a absorção de radiação ionizante  (emitida pela 
luz solar ou calor) por estes materiais, que ocorre somente  
até o momento de seu enterramento, formando parte do 
sítio arqueológico.  
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TRABALHOS LABORATORIAIS
  
Os materiais coletados em campo devem chegar ao laboratório devi-
damente etiquetados, em seus invólucros plásticos. Em sua etiqueta e 
na documentação produzida em campo, estarão anotadas todas as suas 
características de procedência, para que o arqueólogo em laboratório 
possa compreender como este artefato foi encontrado, e qual era seu 
contexto de deposição. 

Para que possa ser dado início à análise destes materiais, geralmente 
são seguidos alguns passos no laboratório, tais como: 

1. Limpeza e higienização do material arqueológico estudado: 
nesta primeira etapa, são retirados os sedimentos agregados as pe-
ças, permitindo sua melhor visualização e análise. Cada tipo de 
artefato deve receber um tratamento específico, pois alguns podem 
ser bastante frágeis. Artefatos cerâmicos, em vidro, em metal, líti-
cos, e em materiais orgânicos, possuem cada um deles uma manei-
ra correta de serem limpos, a fim de não serem danificados. 

2. Triagem: nesta etapa, os materiais são classificados, organizados, 
medidos, pesados e contados.  São separadas as peças de acordo 
com suas qualidades materiais (por exemplo, materiais líticos, ce-
râmicos, ósseos etc.). Posteriormente, é feita uma classificação de 
acordo com suas “categorias específicas” (por exemplo, no caso dos 
cacos cerâmicos, os mesmos são triados de acordo com a parte 
do recipiente que compuseram - tais como bordas, paredes, bases, 
alças etc. ). Depois de separados segundo esses critérios, as peças 
ainda podem ser divididas de acordo com outros atributos interes-
santes, no caso específico de cada peça ou tipo de material. 

3. Numeração de cada artefato e elaboração de ficha de análise: 
cada artefato recebe um novo número e uma nova ficha de docu-
mentação e análise, com informações mais completas do que as 
que lhe foram atribuídas em campo.

4. Fotografia e desenhos técnicos de artefatos: todos os materiais 
devem ser fotografados, porém somente alguns deles, geralmente 
os que possuem algumas características mais interessantes para a 
pesquisa que está sendo realizada, são também desenhados, para 

que possam ser melhor compreendidos. O desenho técnico tam-
bém é um modo de estudar cientificamente um artefato arque-
ológico. Nesta etapa, podem também serem feitas projeções de 
morfologias: desenhos técnicos específicos que visam, com base 
em um ou mais cacos, reconstituir visualmente a forma total de 
um vaso, por exemplo.

5. Análises tecno-tipológicas: os artefatos são analisados de modo 
a possivelmente estabelecer por qual sociedade foram fabricados;  
para qual finalidade seriam utilizados; porque estariam presentes 
somente em um certo setor do sítio arqueológico, por exemplo, 
e ausente em outros, entre outros fatores. Também estabelece-se, 
se possível, a datação relativa destes artefatos. Como comentado, 
este tipo de datação é viável quando se pode observar alguma ca-
racterística específica nos artefatos que aponta para sua idade (de 
acordo com o conhecimento arqueológico já construído).

6. Análises iconográficas (quando possível). Alguns artefatos pos-
suem iconografia, ou seja, apresentam representações de imagens 
que podem ser interpretadas pelo arqueólogo, com base em estu-
dos específicos sobre a sociedade que os produziu. Assim, é plau-
sível, por exemplo, reconhecer a representação de certos animais, 
divindades, ou símbolos, que poderiam ser importantes para quem 
os retratou, e que também podem fornecer pistas sobre os possí-
veis usos do artefato em questão. 

7. Por fim, cada um dos artefatos recebe uma nova etiqueta, e é acon-
dicionado em um recipiente adequado para ser levado a uma ins-
tituição de guarda, como por exemplo um museu. 

Além destes procedimentos comuns, podem ser feitos diversos outros 
tipos de análise em laboratório, a depender do material coletado em 
cada sítio. Podem ser analisados, por exemplo, restos orgânicos encon-
trados dentro de recipientes, identificando assim diferentes tipos de 
alimentos, bebidas, resinas, óleos etc.  Também pode ser analisado o 
DNA de restos ósseos e de dentes, para estimar a idade, sexo, e certas 
características de um dado indivíduo, como foi feito com os dentes 
encontrados na urna funerária recuperada no sítio Valter Dentista. 
Com o material proveniente deste sítio, também foi possível realizar 
a análise de cacos cerâmicos com minuciosidade, para descobrir de 



qual argila e material eram feitos, e assim determinar se a produção 
era local, ou se eram materiais vindos de áreas distantes. Datações de 
carvões encontrados em fogueiras,  obtidas pela aferição do carbono 
14 (14C), também foram realizadas para o sítio Valter Dentista, como 
será comentado neste livro. 

Também é importante mencionar, que em alguns casos, alguns arte-
fatos podem passar por processos de colagem no laboratório (unindo 
assim, por exemplo, dois ou mais cacos cerâmicos, recompondo par-
cialmente a forma original do objeto), ou podem passar por processos 
de restauro, principalmente quando são destinados a exposições mu-
seológicas. 

Assim como para os trabalhos em campo, os trabalhos laboratoriais 
geram relatórios de pesquisa, que complementam as análises já reali-
zadas, e provém um panorama mais abrangente sobre as características 
do sítio arqueológico estudado. Os pesquisadores podem então publi-
car estes resultados em revistas científicas, ou mesmo em livros, como 
este, que procura levar o conhecimento a um público mais amplo.

Fig.32 e 33. Etapa de higienização de artefatos – limpeza de cacos cerâmicos- 
arqueólogo BernardoLacale.

    

Fig.34 e 35. Etapa de triagem de artefatos – medição e pesagem -arqueólogas 
Jaqueline G. Santos e Jaqueline S. Belletti.32
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Fig.36 e 37. Projeção de morfologias de artefatos e desenhos técnicos - arqueóloga Jaqueline S. Belletti.
Fig.38 e 39. Análises técnico-tipológicas - arqueóloga Jaqueline S. Belletti e arqueólogo Marcel Nunes Ribeiro.
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Fig.40 e 41. Colagem e remontagem de artefatos - arqueóloga Jaqueline G. Santos.
Fig. 42. Análise de fragmentos cerâmicos com auxílio de lupa binocular -arqueóloga Jaqueline S. Belletti.
Fig. 43. Aspecto geral do laboratório de arqueologia montado especialmente para receber o material proveniente do Sítio Arqueológico Valter Dentista - arqueóloga Jaqueline S. Belletti.
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AS PESQUISAS NA
ÁREA DO COMPLEXO

DE MINERAÇÃO 
DE TAPIRA (CMT) - 

MOSAIC FERTILIZANTES
Cássia Bars Hering
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As pesquisas arqueológicas na área do Complexo de Mineração 
de Tapira (CMT), retratadas nesta publicação, ocorreram 

entre os anos de 2011 e 2019, compreendendo assim oito anos de 
ações investigativas em campo e laboratoriais, além de trabalhos de 
educação patrimonial e de divulgação científica, realizados junto aos 
moradores do município de Tapira, Minas Gerais, e também ao corpo 
de funcionários da empresa.

Fig.1. Áreas alvo de estudos arqueológicos – Complexo de Mineração de Tapira 
(mapa: Marcos Brito).

As ações em campo envolveram a realização de diversas etapas de 
prospecção arqueológica,  interventivas e não-interventivas, que co-
briram grande parte da área ocupada hoje pela Mosaic Fertilizantes. 
Além destas ações, ocorreram escavações arqueológicas mais intensas, 
na área do sítio Valter Dentista, como será comentado no capítulo 
seguinte. 

De modo geral, pode-se dizer que foram 
aplicadas, ao longo deste período de oito 
anos, prospecções sistemáticas alinhadas e 
prospecções sistemáticas randômicas desali-
nhadas, a depender das características de 
cada área estudada. Estas metodologias 
foram adaptadas para os contextos bra-
sileiros, levando em consideração as ca-
racterísticas de solo, relevo, e vegetação 
locais. Ressalta-se a importância deste 
tipo de planejamento, e sua adequação 
a cada área de pesquisa. É comum, na 
arqueologia brasileira, observar a aplica-
ção de malhas sistemáticas alinhadas por 
exemplo. Porém, nem sempre esta é a 
melhor opção de abordagem em campo. 
Malhas randômicas, por sua vez, podem 
ser muito mais vantajosas, a depender 
das características da área pesquisada. 
Como exemplo, serão apresentados al-
guns estudos de caso, referentes a áreas 
denominadas “CMT 2018” (capítulo 5); 
e “Depósitos T4 e E10” e “Avanços de 
Lavra” (capítulo 6).

Durante as etapas de prospecção, foram 
identificados diversos locais com pre-
sença de material arqueológico, distri-
buídos de forma esparsa na paisagem. 
Em sua grande maioria, estes materiais 
consistiram em vestígios líticos e cerâ-

micos em pouca quantidade, que de alguma forma estariam relacio-
nados às ocupações do sítio arqueológico Valter Dentista, podendo 
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representar incursões de seus ocupantes para as áreas vizinhas. Tanto o 
material encontrado nas prospecções, como o encontrado na escavação 
do sítio Valter Dentista, representam diferentes períodos de ocupação, 
que vão desde 7.690 A.P. (sendo conectados a vestígios relacionados 
a populações caçadoras-coletoras), como vestígios cerâmicos relacio-
nados a populações portadoras de tradição Aratu-Sapucaí (ocupações 
prováveis desde 1.120 a 530 A.P.). 

Fig. 2. Paisagem das áreas prospectadas – Mosaic Fertilizantes, Tapira, MG.
Fig.3. Vestígio cerâmico recuperado durante as ações prospectivas – Mosaic Ferti-
lizantes, Tapira, MG.

Para melhor compreender estes achados, foi realizada pesquisa so-
bre os contextos antigos de ocupação da região onde hoje se insere o 
Complexo de Mineração de Tapira (CMT). Sabe-se que, no período 
pré-colonial, os grupos caçadores-coletores e horticultores desloca-
vam-se em vastos territórios para obtenção dos recursos naturais. Este 
deslocamento ocorria preferencialmente utilizando-se de regiões de 
maior acessibilidade, como os vales dos grandes rios e seus afluentes. 

Como comentam Bueno e Dias (2015, p. 119), “o pro-
cesso de povoamento das Terras Baixas Sul-America-
nas incorporou os vales dos grandes rios como rotas 
para o interior do continente”. Esta dinâmica de ex-
ploração é capaz de promover rápidos deslocamentos 
por grandes distâncias. É também comum que neste 
processo, sejam identificadas por estes grupos huma-
nos áreas mais propícias para ocupação, o que faz com 
que certos locais possam ser ocupados diversas ve-
zes, por muitos grupos diferentes, ao longo do tempo  
(BUENO & DIAS, 2015, p.119). Sendo assim, para 
compreender o contexto regional neste caso, foram 
investigados os padrões de ocupação da área banhada 
pela bacia do rio Araguari. 

Esta área, como um todo, pode ser considerada de grande potencial 
arqueológico. Não somente abriga o sítio Valter Dentista, mas tam-
bém inúmeros outros sítios já conhecidos e registrados. Pode-se dizer 
que, de acordo com Alves (2013) e Fagundes et. al (2015), os artefatos 
líticos até o momento coletados, associados a vestígios de ocupações 
caçadoras-coletoras nesta região e proximidades, podem ser datados 
entre 7.300 A.P. a 2.900 A.P.1 Já os vestígios associados a grupos agri-
cultores ceramistas variam entre 1.190 a 410 A.P anos A.P.2 

1 Município de Centralina (MG) – Sítio Rezende: contextos de 4.950 a 4.250 A.P. e de 3.680 a 7.300 anos A.P.) (ALVES, 2013, p. 97). Município de Tupaciguara (MG) – Sítio 
ATM-691: contextos de 3.200 anos A.P. e 2.900 anos A.P. (ALVES, 2013, p. 98).
2 Municípios mineiros de: Perdizes: sítios do Prado – 493 ± 74 A.P.; Antinha – 870 ± 130 A.P.; Inhazinha – 1.095 ± 186 A.P.; Menezes – 573 ± 80 anos A.P.; Rodrigues Furtado 
– 910 ± 30 A.P. (TL-FATEC/SP) (Guimarânia: Silva Serrote– 460 ± 50 A.P. (C14 – GIF-sur-Yvette). Indianápolis –  Pires Almeida 1.130± 120; Centralina: Rezende – 1.190 
± 60 A.P. (C14 – CENA USP) (BARROS, 2018; ALVES, 2013, p.105.). Também no Triângulo Mineiro, menciona-se em Cachoeira Dourada o sítio Córgão I (410 ± 60 AP) e 
Córgão III (500 ± 85 anos A.P.) (FAGUNDES et al., 2015, p. 20). 



O QUE SIGNIFICA A SIGLA A.P. PARA 
DATAÇÃO NA ARQUEOLOGIA? 

A sigla A.P., ou seja, “antes do presente”, é correntemen-
te utilizada na arqueologia para estabelecer datações sem 
levar em conta preceitos religiosos. Outras ciências, como 
a paleontologia e a geologia, também utilizam-se deste 
mesmo padrão de datação.

Considera-se o “presente” como o ano de 1950. Esta data 
não foi estabelecida aleatoriamente: ela refere-se à primei-
ra publicação científica, em dezembro de 1949, de data-
ções realizadas pelo método de carbono 14 (14C) (sendo 
mais prático, para as medições posteriores, “arredondar” a 
data para 1950). O ano de 1950 também foi considerado 
um marco para o “presente” por anteceder a realização dos 
testes atômicos ocorridos durante a segunda guerra mun-
dial. Estes testes desequilibraram a concentração química 
de alguns isótopos na atmosfera, incluindo os isótopos de 
carbono-14. A datação por carbono 14 após estes testes, 
portanto, poderia não ser confiável. Isso se dá pois este 
tipo de datação mede a concentração deste isótopo em 
materiais como madeira, carvão, ossos, conchas, chifres e 
outras matérias orgânicas. Estas absorveram certas quan-
tidades de carbono desde seu surgimento, que vão decain-
do ao longo dos anos. É um método bastante seguro, que 
é geralmente aplicado a amostras que tenham no máximo 
70 mil anos de idade, e como comentado, no mínimo, de-
vem preceder os grandes testes de armas atômicas.

A sigla A.P., entretanto, passou a ser um padrão utiliza-
do pela arqueologia para estabelecer também datações por 
outros métodos. De qualquer modo, é mais comum encon-
trar, em publicações não-científicas, o uso de siglas como 
A.C (“antes de Cristo”) e D.C. (“depois de Cristo”), tendo 
como referência o  ano 1 de nosso calendário, demarcando 
o início da “Era Cristã” ou “Era Comum”.

Sobre os sítios associados a agricultores ceramistas, pode se dizer 
que, segundo os achados disponíveis atualmente, estes constituem o 
tipo mais comumente encontrado em áreas da bacia do rio Araguari. 
Dentre estes, os que apresentam vestígios cerâmicos ligados a tradi-
ção arqueológica denominada “Aratu”, são observados em abundância. 
Compreende-se hoje que  esta tradição seja relacionada a grupos indí-
genas falantes de línguas pertencentes à família Jê.

Material arqueológico relacionado à tradição Aratu, na realidade, pode 
ser encontrado em uma larga faixa territorial, desde os atuais estados 
de Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo, Goiás, Tocan-
tins e em áreas do Nordeste, apresentando certas diferenças regionais 
(SCHMITZ & ROGGE, 2008; COSTA, 2010). O pesquisador Va-
lentín Calderón foi o responsável pela identificação desta tradição, a 
partir de achados cerâmicos em 24 sítios no litoral baiano, e em áreas 
de Sergipe e Pernambuco. A primeira publicação científica, delimi-
tando esta tradição, deu-se em 1969 (CALDERÓN, 1969). O pes-
quisador classificou os “sítios Aratu” como sendo de habitação a céu 
aberto, evidenciados por manchas escuras no solo, e por apresentarem 
urnas funerárias piriformes, com tampas também piriformes (por al-
guns chamado de “padrão de enterramento Aratu”) (MARTIN, 1999; 
MEDEIROS, 2007).  

Sobre as pesquisas no Sudoeste brasileiro, pode-se dizer que estas ti-
veram início concomitante com as de Calderón na região Nordeste. 
Dias (1971) realizou o levantamento de sítios relacionados a esta tra-
dição no sul de Minas Gerais, delimitando fases que a princípio cha-
mou de “Jaraguá, Itaci, e a Sapucaí, a última considerada mais tarde, 
tradição independente e próxima a Aratu” (MARTIN, 1999, p. 210 3) . 
Hoje, entende-se que a tradição Aratu corresponde à tradição Sapucaí 
nas regiões que abrangem os territórios de São Paulo, Mato Gros-
so e Minas Gerais (sendo denominada, portanto de “Aratu-Sapucaí”) 
(MEDEIROS, 2007, p. 39) 4.

Mais especificamente, dentre as pesquisas realizadas na região do Tri-
ângulo Mineiro, onde localiza-se o Complexo de Mineração de Tapira 
(CMT), pode ser destacado o “Projeto Quebra Anzol”, sob responsa-
bilidade de Marcia Angelina Alves . É também relevante citar que, em 
mais de três décadas de pesquisas, este projeto coletou inúmeros vestí-
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gios cerâmicos de tipologias distintas, que de modo geral não apresen-
tam elementos decorativos. Quanto aos padrões de assentamento, as 
pesquisas do Quebra Anzol apontaram para uma preferência por uma 
localização próxima a relevos de vertente, à meia encosta de colinas, 
com cursos d’água em suas bases. Este padrão também foi observado 
no sítio arqueológico Valter Dentista.

3 Dias e Calderón teriam criado “tradições separadas para fenômenos parecidos, en-
quanto os arqueólogos goianos e Pe. Schmitz faziam o mesmo em Goiás. A reunião 
realizada em Goiânia, em 1980, fez com que se chegasse a um consenso sobre a 
necessidade de uma unificação, depois de se conhecer melhor esta nova realidade” 
(PROUS, 1992, p. 345). Em Goiás, Schmitz havia identificado a “fase Mossâme-
des”, a qual foi então também incorporada ao conceito de “Tradição Aratu”. 
4 Para Brochado (1991, p. 86),  os grupos relacionados à tradição Aratu estariam 
ligados a uma segunda e tardia expansão da cerâmica de estilo “Pedra do Caboclo”, 
representando a migração de grupos Jê e dos Cariri, saindo da Amazônia em direção 
ao Centro-Oeste. De acordo com Robrahn Gonzalez, a distribuição dos sítios Aratu 
em Goiás permitiria supor uma rota migratória no sentido oeste-leste, “do Amazo-
nas/ Rondônia para o centro de Goiás, cruzando as redes fluviais Tapajós, Xingu 
e Araguaia. A partir daí pode ter se desmembrado, por um lado, em direção ao 
nordeste e, por outro lado, descido até o sul de Goiás, Minas Gerais e norte de São 
Paulo” (ROBRAHN GONZALEZ, 1996, p.102). Já Soares considera a hipótese 
dos grupos portadores de cerâmica Aratu serem descendentes dos primeiros horti-
cultores do Planalto Central, “representados pela tradição Una” (SOARES, 2012, p. 
22). Iniciado em 1980, foi desenvolvido junto ao Museu de Arqueologia e Etnologia 
da Universidade de São Paulo. Suas atividades incluem um programa sistemático de 
pesquisas de campo (ALVES, 1991; 1990/1992; 2008; 2013).
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Fig. 1. Malha de poços-teste sistemática alinhada planejada para a ADA  (mapa: Marcos Brito).

01

O desenvolvimento das atividades prospectivas interventivas 
e não-interventivas ao longo de certas áreas pertencentes ao 

Complexo de Mineração de Tapira (CMT), ocorreu no mês de abril 
de 2018. Foi verificado que o local era anteriormente ocupado por 
uma propriedade rural, com uso para criação de gado bovino de forma 
extensiva, além de uma plantação de eucalipto.

O terreno em questão possuía 237 ha de extensão, e foi considera-
do como “área diretamente afetada” 
(ADA). Como área de influência dire-
ta (AID), foi estabelecido um buffer de 
500 m, a partir da linha divisória com a 
ADA. Em toda a ADA foi aplicado o 
procedimento de prospecção interven-
tiva sistemática alinhada, em conjunto 
com caminhamentos sistemáticos, utili-
zando-se da mesma malha traçada para 
os poços-teste (70 m X 70 m).

Os poços-teste geralmente apresenta-
ram a mesma dimensão que a propiciada 
pelas ferramentas utilizadas no procedi-
mento (chamadas “bocas de lobo” - cerca 
de 0,35m de diâmetro). A profundidade 
dos mesmos se limitou às condições ofe-
recidas pelo substrato local. A escavação 
seguiu níveis artificiais de 20 em 20 cm, 
de modo a procurar atingir sempre uma 
camada de solo arqueologicamente es-
téril. No caso de haver material arqueo-
lógico, seriam escavados até pelo menos 
três níveis estéreis. Todo o sedimento 
seria peneirado e analisado conforme 
sua textura, coloração e granulometria. 
Haveria também a verificação objetiva 
da ausência de material arqueológico, 
sendo estes dados registrados no cader-
no de campo do pesquisador, junto com 
fotos e coordenadas UTM do local.

No intuito de auxiliar o trabalho dos pesquisadores em campo, fo-
ram previamente plotados todos os pontos de abertura de poços-teste, 
sendo que estes foram posteriormente carregados nos aparelhos de 
GPS oferecidos aos arqueólogos, de maneira a ser possível seguir o 
planejamento prévio estipulado. Foram também disponibilizados ma-
pas impressos de toda a região. Os mapas incluíram as principais vias 
de acesso, pontos notáveis, informações sobre o relevo e fotos da área 
a ser pesquisada.



Fig. 2. Imagem da ADA do empreendimento, subdividida em 14 setores, nos quais 
ocorreram as ações de prospecção interventivas e não interventivas intensivas. 
Também nota-se áreas da AID e arredores (AII), nas quais ocorreram também al-
gumas ações de pesquisa em campo (mapa: Marcos Brito).
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As atividades de campo foram divididas 
por setores, que receberam a numeração 
de 1 a 14, devido ao tamanho da área 
pesquisada. Para estas divisões, foram 
levadas em conta a topografia e, em es-
pecial, a hidrografia local. Certas áreas 
consideradas como AID, e seus arredo-
res (AII – área de influência indireta1), 
foram também percorridos pelas equi-
pes, a fim de verificar locais considera-
dos de maior potencial arqueológico 1.

SETORES DA ADA
Cada um dos setores pesquisados apre-
sentou características diversas de vege-
tação, topografia e solo. Essas diferen-
ças, em muitos casos, fizeram com que 
as estratégias em campo fossem adap-
tadas a cada caso, no momento de sua 
realização. A seguir, apresenta-se uma 
breve descrição dos trabalhos ocorridos 
nestes setores, a fim de exemplificar tais 
diferenças de abordagem.

O denominado setor 1, por exemplo, 
localizava-se no trecho oeste da ADA, 
limitado a sul pela rodovia MG-146, a 
oeste pela rodovia por uma estrada rural, 
a norte pelo Córrego da Areia, e a leste 
por um pequeno córrego sem nome. Este setor recebeu 11 poços-teste, 
georreferenciados na baixa vertente da margem do Córrego da Areia. 
A topografia local apresentava declive com inclinação variando entre 
média e forte, em direção ao córrego, no sentido sul-norte. A vegeta-
ção era composta por um pasto alto com capoeira e arbustos baixos. 
Na área mais rebaixada do terreno, havia ainda a presença de mata 
ciliar fechada (área de preservação permanente - APP), compreen-
dida por formação de capoeira baixa e média, além de arbórea jovem 

1 A AII, neste estudo, é referente à área coberta pela bacia do Rio Araguari, que corta a área do Triângulo Mineiro.
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Fig. 3. Imagem aproximada da AID e AII do empreendimento – áreas nas quais 
ocorreram as ações de pesquisa em campo (mapa: Marcos Brito).

e adulta. O solo mostrou-se areno-argiloso em até 120 cm. Solo pe-
dregoso em superfície também ocorreu em alguns pontos dessa área. 
Alguns poços-teste programados não puderam ser abertos, devido às 
especificidades do solo, vegetação e topografia observadas neste setor. 
Um dos poços-teste programados, por exemplo, estava em um local 
de alta declividade, o que dificultou sua escavação; outro, foi planejado 
para um local que apresentava solo muito pedregoso, fazendo com que 
sua escavação atingisse apenas 10 cm. Já em outros locais, a vegetação 

era tão fechada, que o acesso não se fazia 
possível. 

Cenários como estes não são incomuns no 
trabalho de campo; as ações prospectivas 
quase sempre devem ser readaptadas pelo 
arqueólogo coordenador. Assim, por vezes, 
quando julgado necessário, move-se um 
ponto de abertura de poço-teste para ou-
tro local mais próximo, ou mesmo finaliza-
-se a pesquisa com um número menor de 
poços-teste do que o antes programado. É 
importante citar que não houve registro de 
vestígio arqueológico nesse setor, nem su-
perficialmente nem em subsuperfície. Caso 
houvesse, um número maior de poços-tes-
te, ou de intervenções de maiores dimen-
sões, poderia ainda ser realizado, para uma 
melhor verificação do local.

Para o setor 2, foram programadas 57 aber-
turas de poços-teste. O georreferenciamen-
to destes ocorreu nos trechos mais rebaixa-
dos do terreno local, nas proximidades das 
margens dos córregos que cortavam essa 
área. O solo desse setor mostrou-se areno-
so na camada inicial, e areno-argiloso em 
até 120 cm. Foi notada também a presen-
ça de solo de tipo areno-siltoso em alguns 

pontos. Essa ocorrência de silte era observada, em geral, após 30 cm 
de profundidade, chegando até cerca de 100 cm. Havia ainda vários 
pontos de afloramento rochoso em superfície e nas camadas iniciais 
(até 40 cm), além de cascalho fino a médio. Esse solo cascalhoso ocor-
ria em diversos pontos dessa área, inclusive em áreas florestadas pelo 
eucalipto.

As diferenças de solo geraram dificuldades de escavação variadas. No 
total dos 57 poços-teste georreferenciados para esse setor, registra-
ram-se seis com 10 cm de profundidade, quinze com 20 cm, um com 
30 cm, três com 40 cm, um nas profundidades de 50 cm, 90 cm e 100 
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cm, dois com 110 cm, e três com 120 cm. 
Vinte e quatro poços-teste não puderam ser 
escavados. Destes, treze não o foram devido 
às dificuldades topográficas, e onze não o fo-
ram devido à elevada pedregosidade do solo 
encontrado.

Nos demais setores, foram encontrados 
também desafios. Nos setores 5, 6, 7, 11, 
12 e 14, por exemplo, houve também uma 
grande variedade nas profundidades atin-
gidas pelas escavações dos poços-teste, de-
vido às características do solo local. Além 
disso, áreas de grotas profundas em muito 
dificultaram a locomoção da equipe em di-
versos pontos da paisagem. De modo ge-
ral, pode-se dizer que dos 484 poços-teste 
programados para a ADA como um todo, 
307 destes puderam ser realizados conforme 
planejado. Entretanto, mesmo assim 
a quantidade de poços-teste aber-
tos, em relação à área total coberta, 
pode ser considerada suficiente para 
este tipo de verificação investigativa. 
Soma-se ainda a este fato, a questão 
de não terem sido observados vestí-
gios arqueológicos na área da ADA, 
e a presença de inúmeros locais com 
forte declividade na paisagem; que 
geralmente não caracterizam locais 
propícios à ocupação de assenta-
mentos humanos.

Fig. 4. Vista a partir da margem esquerda do córrego da areia. Fig. 5. e Fig. 6. Abertura de poço-teste e peneiramento – Setor 5 da ADA.
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Fig. 7. Exemplo de solo pedregoso encontrado em alguns dos setores da ADA, que 
dificultou a abertura de poços-teste. 

Fig.8. Exemplo de poço-teste aberto, com diferentes tipos de sedimento escavados.

AID E AII 

Após a finalização das atividades na ADA, a equipe de arqueologia se 
deslocou para uma área de platô extenso, localizado a norte-noroeste 
da barragem. O interesse por essa área ocorreu durante os trabalhos de 
campo, sendo então traçada uma nova estratégia de pesquisa adicio-
nal. O local chamou a atenção pela sua posição próxima ao vale onde 
correm as águas do Córrego da Areia e pela sua topografia e extensão 
das terras, caracterizando um local potencialmente favorável para a 
ocupação humana pretérita.

Nesta porção da AID a equipe fez um reconhecimento da paisagem, 
buscando perceber as possibilidades de acesso, e em alguns casos, a 
autorização para adentrar em áreas de propriedades privadas. Na se-
quência, fez-se verificação por imagens de satélite via Google Earth, 
e também um mapeamento da área, estabelecendo uma malha para 
direcionamento da equipe pelo terreno. Criou-se uma malha de 50m x 
50m como forma de garantir um deslocamento mais dinâmico e pro-
dutivo. Percebeu-se que nessas terras havia lavouras de milho, planta-
ção de abacate e uma área de pasto sujo, com gado bovino ocupando o 
local de forma extensiva.

Com os caminhamentos realizados, percebeu-se que o trecho que per-
mitia uma avaliação sistemática consistia em uma faixa estreita entre 
a parte final do platô e a média-alta encosta. Essa área de média-alta 
encosta se encontrava em local topograficamente difícil para a rea-
lização de caminhamentos e abertura de poços-teste, devido à forte 
inclinação do terreno. A maior parte dessa área de platô estava fora da 
AID, pertencendo a AII do empreendimento, que geralmente não é 
alvo das pesquisas de campo em arqueologia preventiva.

Com essas informações passou-se a avaliar a potencialidade dessa 
pequena porção da área denominada de AID. Fez-se caminhamento 
intensivo e extensivo por toda a área topograficamente possível de 
caminhamento, assim como a abertura de algumas poços-teste inves-
tigativos de subsolo. Em nenhum deles foi notada ocorrência de ves-
tígio arqueológico. 

Mesmo sendo algo incomum para pesquisas de arqueologia preventiva, 
foi decidido em campo investigar uma porção de terreno pertencente 



09

10

11

53C A P Í T U L O C I N C O

também à AII. Realizou-se assim um caminhamento intensivo, em 
uma área de um grande platô com cerca de 1,5 km de extensão, com 
largura variando entre 400 e 800 m. Após o caminhamento, elaborou-
-se uma malha de pontos para melhor direcionamento da equipe de 
pesquisa em campo. Essa área como um todo apresentava plantações e 
pastagens. Foram abertos dez poços-teste em áreas onde o milho ha-
via sido recém-colhido. Em nenhuma delas houve resultado positivo 
para vestígio arqueológico. 

Nas áreas com o milharal ainda em pé, fez-se caminhamento pelas 
bordas dessas plantações, devido ao fato de esse tipo de plantio ter, 
atualmente, suas plantas muito próximas umas das outras. Esse fato 
impediu o caminhamento por entre as fileiras das plantas. Assim, ape-
nas registros fotográficos de caminhamentos e da plantação foram re-
alizados nesses locais. Nas áreas que abrigavam plantação de abacate, 
realizaram-se caminhamentos intensivos e abertura de poços-teste de 
acordo com a topografia, em locais considerados de maior potencia-
lidade. Dessa forma, foram abertos sete poços-teste, também sem a 
observação de vestígios arqueológicos. 

Na área de pastagem, primeiramente realizou-se caminhamento in-
tensivo por locais considerados de maior probabilidade de ocupação 
humana. Em seguida, foram abertos três poços-teste em locais de 
maior potencial quanto à topografia, já que as áreas próximas a cursos 
de água se encontram distantes desse local. Os resultados auferidos 
nessa área também foram negativos para vestígios arqueológicos.

Ainda nessa área de platô, na margem esquerda da estrada de terra que 
liga a rodovia MG-146 e as propriedades rurais dessa localidade, ha-
via um local que chamou a atenção devido aos buracos no solo. Eram 
valas que, ao serem verificadas, percebeu-se serem provenientes de 
erosão pluvial, formando voçorocas. A equipe de arqueologia realizou 
caminhamento pelo local, em seu entorno e nas proximidades para 
uma melhor avaliação, já que o terreno topograficamente apresentava 
potencialidade para ocupação humana, apesar do estado mais recente 
de erosão. Alguns poços-teste foram lá também abertos. 

Em resumo, um total de 20 poços-teste foram abertos em áreas da 
AII, com profundidades atingidas entre 100 e 140 cm, a depender das 
condições locais de solo.

Fig. 9. Peneiramento de sedimento proveniente de abertura de poço-teste em área 
de plantação de abacate. 

Fig. 10. Abertura de poço-teste em área de milharal – AID.

Fig. 11. Caminhamento em área de milharal – AII.
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VESTÍGIOS CONSTRUTIVOS MODERNOS

Durante o deslocamento pela ADA, foram detectados alguns vestí-
gios de ocupação humana em forma de construção (“taperas”). Essas 
“taperas” foram encontradas em avançado estado de desmonte, ou seja, 
em ruínas. Provavelmente tratava -se de edificações para ocupação pe-
riódica, voltada ao apoio para a realização atividades como pesca, caça, 
manejo de animais e/ou atividades agrícolas. Nos seus entornos foram 
registradas plantações de pequenos pomares com espécies de limão, 
goiaba e mamona, além de bambuzal. 

Essas construções, em geral, eram confeccionadas com base de pedra 
nos pilares de sustentação, ou lajes de tijolo e cimento. Vigas de ma-
deira foram observadas na constituição das paredes. O teto apresenta-
va geralmente vigamento para colocação de telhas, e as janelas e portas 
eram em madeira. Eram construções de pequeno tamanho, medindo 
pouco mais de 20 m². 
O vestígio denominado de Tapera-1 (UTM-23K-0302915 / 7805-
51; altitude de 1.189m), por exemplo, estava localizado em uma área 
de baixa vertente, a cerca de 130 m da margem direita de córrego que 
corta a vertente em um vale estreito e pouco profundo, no sentido 
norte-sul. A vegetação no local era composta por pasto sujo, com pe-

quena mancha de capoeira baixa nas proximidades. A cerca de 50 me-
tros, para a direção leste, havia início de Mata Ciliar, acompanhando 
o pequeno vale com nascente que ali se iniciava. 

Os vestígios percebidos no local desta pequena construção estavam 
dispersos por uma área de cerca de 100m². As bases dessa construção, 
formadas por colocação de pedras cortadas, ainda eram perceptíveis 
de certo modo. Foram observadas pedras cortadas para servirem como 
alicerces, dois fragmentos de tijolos; diversos fragmentos de telha de 
barro; pedaços de laje de cimento; e pedaços mangueira de borracha. 
No entorno desse local havia alguns pés de fruta formando um peque-
no pomar. Foi observada ainda uma peça de metal pequena. Foi aberto 
um poço-teste de verificação de subsolo a 6 m a sudoeste do local re-
gistrado como tapera. Nenhum vestígio relevante arqueologicamente 
foi observado. 

Os vestígios denominados de Tapera-2 (UTM-23K-0303659 / 
7804708; altitude de 1.177m), e Tapera-3 (UTM-23K-0302788 / 
7804353; altitude de 1.166m), apresentaram características e entornos 
semelhantes. Poços-teste também foram realizados nestes locais, sem 
a observação de vestígios de relevância arqueológica. 

  
CONCLUSÕES DESTA ETAPA

Como mencionado, dos 484 poços-teste programados para a ADA, 
307 destes puderam ser realizados. A profundidade dos mesmos va-
riou de acordo com o solo encontrado. Não foi identificado nenhum 
vestígio arqueológico, em superfície ou em subsuperfície, nas áreas 
analisadas (ADA, AID e AII). Os registros tidos como Taperas (1, 2 
e 3), apresentaram-se como vestígios de construção de pequenas edi-
ficações, cujas análises em campo consideraram como modernas, não 
caracterizando sítios arqueológicos. 

Considerando-se as áreas analisadas na AID e AII, ressalta-se que 
a equipe de arqueologia procurou focar nos locais de maior poten-
cialidade topográfica para realizar caminhamentos intensivos, e abrir 
alguns poços-teste para verificar a possibilidade de ocorrência de ma-
terial em subsuperfície. O local escolhido (um extenso e estreito topo 
de morro) foi percorrido nos seus pontos de maior visibilidade como 

Fig. 12. Caminhamento próximo a área de valas provenientes de erosão pluvial (vo-
çorocas) – AII.
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solo arado, pasto baixo, lavoura recém-colhida, plantação de abacate (vistoria no entorno dos pés de abacate que estavam sendo limpos com a retirada 
do capim que os envolve), além do pátio da casa sede de uma fazenda. 

Alguns fatores podem auxiliar na interpretação para a ausência de vestígios arqueológicos nas áreas analisadas de modo geral. São eles: 

1. Grande declividade topográfica na maior parte da área da barragem (ADA), o que torna improvável a ocupação humana nestes locais;

2. Região com forte modificação da paisagem, ao longo dos anos, pelo processo de ocupação e uso do solo por parte dos proprietários anteriores (o 
que pode, talvez, ter destruído alguns vestígios ou estruturas arqueológicas);

3. Proximidade ao sítio arqueológico Valter Dentista, que possui localização bastante privilegiada em relação a esta porção do terreno, concentrando 
assim as ocupações humanas pretéritas.

14
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Fig. 13. Arqueólogo José Moacir Zem analisa vestígios construtivos associados à Tapera 1.

Fig. 14. Vestígios construtivos modernos associados à Tapera 1.
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Fig. 1. ADAs e AIDs abordadas nesta etapa de pesquisa, em relação ao CMT de 
modo geral e ao sítio Valter Dentista. Malha de poços-teste sistemática alinhada 
(mapa: Marcos Brito).

As ações prospectivas nas áreas tidas como “Depósitos T4 e E10” e 
“Avanços de Lavra”, pertencentes ao CMT - Complexo de Mineração 
de Tapira,  ocorreram durante o mês de agosto de 2019. Cada uma das 
áreas de estudo foi considerada como uma área diretamente afetada 
(ADA). Sendo:
• Área de Avanço de Lavra Menor (Avanço de Lavra 1) 
 (ADA - 5,68 ha);
• Área de Avanço de Lavra Maior (Avanço de Lavra 2)
 (ADA - 451 ha);
• Depósito E10 (ADA -91,2 ha);
• Depósito T4 (Titânio 4) (ADA - 62,2 ha)

Totaliza-se então uma área de pesquisa interventiva de 610, 08 ha. De 
modo geral, para cada   uma destas áreas foi estabelecido um buffer de 
200 m, a partir do final da ADA, tido como AID. 

METODOLOGIA APLICADA EM CAMPO 
Sobre a metodologia de ação prospectiva adotada para as áreas aqui 
descritas, pode-se dizer que foram aplicadas ações de prospecções sis-
temáticas interventivas randômicas desalinhadas para algumas ADAs, 
e sistemáticas alinhadas, para outras.

Para as áreas de menor tamanho (“Área de Lavra Me-
nor” e “T4”), foi dada ênfase a uma abordagem que pri-
vilegiasse a prática prospecções sistemáticas interventi-
vas randômicas desalinhadas -  uma  técnica capaz de 
promover uma visão mais abrangente e menos “pré-de-
terminada” do registro arqueológico (RENFREW & 
BAHN, 2016, p. 79). Destaca-se que a aplicação desta 
malha permitiu também uma cobertura mais ampla, 
com um espaçamento menor entre os poços-teste, o 
que é ideal para uma área como a do “Avanço de Lavra 
Menor”, por exemplo, que adentra uma porção do sítio 
arqueológico Valter Dentista.

Para as áreas de maior tamanho (“Área de Lavra Maior” 
e Depósito E10), foi dada ênfase a uma abordagem que 
privilegiasse a prática de prospecções sistemáticas in-
tensivas interventivas. Estas áreas receberam um nú-
mero proporcionalmente maior de poços-testes, dando 
continuidade à metodologia de pesquisa aplicada na 
área do CMT desde o ano de 2011. Em adição, foram 
também aplicadas ações de caminhamentos sistemáti-
cos e oportunísticos não-interventivos em todas as áre-
as diretamente afetadas (ADAs), conforme a realização 
de cada etapa de pesquisa. 

Assim como na área CMT 2018, descrita em capítulo anterior, os 
poços-teste geralmente apresentaram dimensão de cerca de 0,35m de 
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Fig.2. ADA – “Avanço de Lavra Menor”, com seus respectivos poços-teste (PTs). 
Malha de prospecção sistemática randômica desalinhada (mapa: Marcos Brito).

diâmetro, tendo sua profundidade limitada às condi-
ções oferecidas pelo substrato local.  Em resumo, tem-
-se como abordagem adotada:

• Avanço de Lavra Menor (Avanço de Lavra 1): pros-
pecções sistemáticas interventivas randômicas de-
salinhadas -26 poços-teste, distantes 25 m entre si;

• Avanço de Lavra Maior (Avanço de Lavra 2): pros-
pecções sistemáticas intensivas interventivas- 915 
poços-teste - malha de 70 X 70 m;

• Depósito E10: prospecções sistemáticas intensivas 
interventivas- 64 poços-teste - malha de 65 X 65 m;

• T4 (Titânio 4): prospecções sistemáticas interven-
tivas randômicas desalinhadas - 60 poços-teste dis-
tantes 50 m entre si.

Na ADA Avanço de Lavra 1 (“Avanço de Lavra Me-
nor”), todos os poços-teste projetados puderam ser exe-
cutados, atingindo média de até 1,2 m de profundida-
de. O solo retirado das intervenções foi todo peneirado, 
sendo dividido para análise em de camadas artificiais 
de 20 cm, conforme planejamento prévio estipulado. 
Estes poços-teste estavam localizados em alta vertente, 
próximas a antigos ramais, sendo a vegetação na área 
composta por mata secundária, em alguns locais mais 
fechada, e em outras ainda em formação. O solo observado em todas 
nas intervenções também foi bastante similar, sendo areno-argiloso 
de coloração avermelhada, por vezes um pouco mais escuro (marrom-
-avermelhado) nas camadas iniciais, onde havia maior presença de 
raízes e percolação de matéria orgânica da superfície. Apesar da sig-
nificativa proximidade com o sítio Valter Dentista, cerca de 150-200 
m, em nenhum ponto, em superfície ou subsuperfície, foi identificada 
presença de vestígios arqueológicos de qualquer natureza.

Na ADA Avanço de Lavra 2 (“Avanço de Lavra Maior”), os poços-
-teste tiveram profundidade variando entre 100 a 140 cm, devido à 
presença de rochas ferruginosas, mica e arenito, e alguns pontos,  sa-
prólito. Cerca de 50 poços-teste programados  situavam-se em áreas 
de vertentes muito íngremes, e não foram realizados devido a dificul-
dades de aceso. Entretanto, além dos poços-teste previamente progra-

mados, foram realizados mais 20 pontos de intervenção, a fim de veri-
ficar com maior refinamento de áreas consideradas de maior potencial, 
de acordo com as análises feitas em campo. 

Em dois poços-teste na área do Avanço de Lavra 2, foi encontrado 
material arqueológico. Em ainda outro local, foi também verificada a 
presença de elementos de potencial indicativo. Por “elementos de po-
tencial indicativo”, entende-se materiais que não são necessariamente 
vestígios arqueológicos, mas que podem ser indicadores desses. Nesse 
caso, foram consideradas pequenas rochas de quartzo, encontradas a 
60-80 cm de profundidade. Isso porque no sítio arqueológico Valter 
Dentista, que fica a cerca de 3,5 km da referida intervenção, a indústria 
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lítica estava destacadamente relacionada ao aproveitamento de quart-
zo (quartzo hialino, quartzo leitoso e quartzito). Desse modo, foram 
abertos mais quatro poços-teste, cada um a 1 m de distância desta 
ocorrência, orientados nos eixo sul, leste, norte e oeste. Nenhum mate-
rial arqueológico, ou outro quartzo, foi encontrado nesses poços-teste.
Os pontos com material arqueológico, por sua vez, apresentaram ves-
tígios líticos e cerâmicos. Os vestígios cerâmicos foram encontrados a 
20 cm de profundidade, em zona limítrofe a um antigo terreiro de café 
de terra batida, de modo que a área estava bastante perturbada pela 

Fig.3. ADA – “T4” (Titânio 4). Notar que a declividade excessiva, em área extrema-
mente antropizada, impede a realização de pesquisas interventivas em uma porção 
desta ADA. Malha de prospecção sistemática randômica desalinhada (mapa: Mar-
cos Brito).

Fig. 4 e Fig. 5. Fragmentos de quartzo encontrados em subsuperfície, na área do 
Avanço de Lavra 2. Fig. 6. Fragmentos de cerâmica encontrados em subsuperfície, 
na área do Avanço de Lavra 2 (Fotos: Jaqueline Belletti). 

atividade ali anteriormente desenvolvida. Já a 
peça lítica, um fragmento de lasca de cerca de 
3 cm, foi encontrada também a cerca de 20 cm 
de profundidade. Todas as peças foram encon-
tradas isoladas, sem outros elementos contex-
tuais, sendo suas características semelhantes às 
dos artefatos encontrados no sítio arqueológico 
Valter Dentista.

Os poços-teste planejados para a ADA do De-
pósito de Estéril 10 foram distribuídos desde a 
alta a baixa vertente. A vegetação nessa ADA 
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Fig. 7 e Fig. 8. Material lítico encontrado em subsuperfície, na área do Avanço de 
Lavra 2 (Fotos: Jaqueline Belletti).

era predominantemente o pasto, mas com presença de áreas de mata 
(principalmente na baixa vertente) e capoeiras. Do total de interven-
ções, 40 poços-teste tiveram profundidade entre 100 e 120 cm. Os 
outros tiveram ainda profundidade entre 20 e 80 cm. A presença de 
rochas foi o principal fator das profundidades menores

Em nenhum ponto foi identificada presença de vestígios arqueoló-
gicos de qualquer natureza nesta ADA. Entretanto, foi identificado 
um pequeno fragmento (2 cm) de quartzo hialino, em 60-80 cm de 
profundidade. Como mencionado, o quartzo, em diferentes formas, é 
elemento chave da indústria lítica do sítio arqueológico Valter Den-
tista, localizado a aproximadamente 3 km. Este, ao contrário de outras 
rochas, não apareceu de forma recorrente nas intervenções, sendo na 
verdade muito raro nessas. Desse modo, mesmo que a rocha não apre-
sentasse qualquer evidência de alteração antrópica, foram realizados 
mais dois poços-teste ao redor do local do achado. Em nenhum deles 
foi encontrado vestígio arqueológico ou outros quartzos.

Para a ADA do Depósito Titânio 4 (T4), devido às dificuldades de 
acesso e à presença de edificações, foi necessário remanejar alguns 
pontos da malha de poços-teste em campo, a fim de melhor cobrir a 
área. Assim foram sugeridas mais 20 intervenções, também em padrão 
randômico desalinhado, priorizando locais mais propícios à pesquisa. 
Essa é uma das grandes vantagens do método randômico, como men-
cionado.  A presença de cascalho e resto de entulho no local  dificultou 
o processo de escavação nesta ADA, de modo que menos da metade 
dos pontos escavados atingiram de 100 cm ou mais de profundidade.

CONCLUSÕES DESTA ETAPA
 
As quatro áreas analisadas na etapa de campo foram submetidas à 
ampla malha de intervenções subsuperfície, bem como a amplos ca-
minhamentos sistemáticos, com especial atenção à presença de pos-
síveis vestígios em superfície. Conforme as diretrizes metodológicas 
adotadas para este projeto de pesquisa, a caracterização de um sítio 
arqueológico dependeria da presença de pelo menos três artefatos em 
uma área de 10 m². Caso os vestígios se encontrassem isolados, estes 
seriam considerados apenas como “ocorrências arqueológicas”. Além 
dessa quantidade de artefatos, a presença de outros elementos contex-
tuais (solo, estruturas etc.) devem ser averiguados para definição de 
um sítio arqueológico. Dessa forma, pela baixa frequência quantitati-
va, distância entre os achados e isolamento contextual, a presença dos 
vestígios encontrados não foi considerada suficiente para caracterizar 
a existência de um sítio arqueológico. A presença dessas ocorrências, 
cerâmicas e líticas, pode ser explicada pela proximidade do sítio ar-
queológico Valter Dentista ( 2,9 km e 1,7 km de distância dos locais 
dos achados). 
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Localizado na atual cidade de Tapira (MG), este sítio arqueológico 
encontrava-se exposto a céu aberto, com contexto de deposição 

em superfície e em profundidade. Ocupava uma área de aproximada-
mente 450.000 m², na colina da margem direita do córrego da Cacho-
eira 1. O material arqueológico estava concentrado principalmente na 
média, até a alta vertente desta colina, cessando a partir do interflúvio 
com o córrego dos Pilões, que limita a outra face da vertente do sítio. 
Na baixa vertente, e no terraço fluvial da drenagem, a ocorrência de 
material era bastante rarefeita. De modo geral, os materiais escavados 
e coletados eram compostos por artefatos cerâmicos e líticos, além de 
restos faunísticos e humanos. Estas escavações ocorreram principal-
mente dentre os anos de 2014 a 2018 2. 

Como mencionado anteriormente, o sítio arqueológico Valter Den-
tista apresentou diferentes contextos de ocupação, representando usos 
locais de populações caçadoras coletoras, em ao menos dois momen-
tos distintos (cerca de 7.690 AP e 4.690 A.P.), e também de grupos 
ceramistas portadores de tradição Aratu-Sapucaí, que ocuparam o 
sítio em períodos que variam entre 1.120 A.P e 530 A.P., aproxima-
damente.

As datações obtidas para este sítio arqueológico foram alcançadas por 
meio de dois métodos diferentes: carbono 14 (14C -AMS) - no caso 
de carvões coletados em contextos de fogueiras, por exemplo, e no 
caso do esmalte de um dente encontrado em um sepultamento;  e lu-
minescência oticamente estimulada (LOE) - no caso de cacos cerâmi-

cos. Para que se possa estabelecer se uma amostra é ide-
al para datação, o arqueólogo em campo deve observar 
cuidadosamente o contexto no qual este foi encontrado. 
A presença de carvões em uma fogueira bem estrutura-
da, em um nível de escavação bem delimitado, com ne-
nhum ou pouquíssimo grau de perturbação, pode ser um 
bom candidato à datação, determinando assim a idade 
da fogueira, e por conseguinte, o momento de descarte 
ou disposição dos materiais arqueológicos encontrados 
próximos a ela, em um mesmo nível de profundidade. 
No caso da escolha de vestígios cerâmicos para datação, 
o mesmo rigor deve ser observado, escolhendo um con-
texto bem delimitado e preservado preferencialmente. 
É interessante que se escolham materiais de diferentes 
áreas e profundidades do sítio, para averiguar se haveria 
diferenças nos padrões de ocupação.

Fig.1.  Mapas de concentração de artefatos e datações -  sítio Valter Dentista (Ela-
borado por Marcos Brito).` Fig. 2. Coleta de carvão para datação – Sítio Arqueológico Valter Dentista.
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1 UTM central 23K 307921,208/7799387,063.
2 Os fragmentos cerâmicos representaram cerca de 80% do material coletado; os líticos perfizeram aproximadamente 20% do total. Os materiais ósseos e carvões compuseram uma 
percentagem não significativa. (BARS HERING et al., 2018(a); 2018(b); 2018(c); 2019). 

A seguir, observa-se uma tabela descritiva, com as datações obtidas para diferentes locais do sítio Valter Dentista. Estas datas são descritas pela sigla 
A.P., ou seja, “antes do presente”, que como mencionado anteriormente, é o padrão mais utilizado para estabelecer datações na arqueologia. 

TIPO DE DATAÇÃO DATAS OBTIDAS NÍVEL UTM DESCRIÇÃO

LOE 530 +/- 50 AP 10-20cm 2 
decapagem

23K 
307946/779148 cerâmica  - contexto Aratu-Sapucaí

LOE 700 +/- 60 c AP 20-30cm 23k 
307947/7799162 cerâmica  - contexto Aratu-Sapucaí

AMS
Beta - 511698 750 +/- 30 cal AP superfície 23k 

307465,5/779953,3
Esmalte de dente -

urna funerária - contexto Aratu-Sapucaí

LOE 800 +/- 70 AP 10-20cm 2 
decapagem

23k 
307946/7799149 cerâmica  - contexto Aratu-Sapucaí

AMS
Beta - 511698 1120 +/- 30 cal AP 110-120cm 23k

 307340/7799650
vestígios líticos associados a estrutura de combus-

tão - possível contexto Aratu-Sapucaí

AMS
Beta - 511698 4690 +/- 30 cal AP 10-20cm 23k 

307947/7799146 forno de terra - contexto caçador coletor

AMS
Beta - 511698 7690 +/- 30 cal AP 140-150cm 23K 

307564/7799559
vestígios líticos associados a estrutura de com-

bustão - contexto caçador-coletor

Observa-se também, nas páginas a seguir, uma linha do tempo, para que se tenha uma ideia mais ampla do contexto temporal representado neste 
sítio, em relação a outros importantes sítios arqueológicos e eventos históricos conhecidos no território brasileiro e ao redor do mundo. Neste quadro, 
utiliza-se a datação mais comum (a.C. / d.C. – antes e depois de Cristo), para facilitar sua compreensão.
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A  maior concentração de vestígios em superfície observada no sítio 
Valter Dentista encontrava-se no local por onde hoje passa uma es-
trada rural (uma área onde maquinários modernos já haviam retirado 
as camadas superficiais de solo). Foi neste local que a urna funerária 
Aratu- Sapucaí foi identificada. No entorno mais ou menos preserva-
do desta maior concentração de material, foram observados também 
alguns vestígios remanescentes, esparsos horizontalmente. 

Material lítico polido, e em sua grande maioria, lascado, foi encontra-
do em todos os setores pesquisados. O setor Sul apresentou a maior 
densidade de material arqueológico em subsuperfície, sendo observa-
das manchas de artefatos cerâmicos e líticos. Em um contexto des-
provido de artefatos cerâmicos, foi também neste setor identificada a 
estrutura do “forno de terra”.

As escavações sistemáticas nos setores periféricos do sítio (Norte, 
Leste e Oeste),  revelaram um contexto arqueológico bastante pertur-
bado, com material cerâmico e lítico em pequena quantidade, disper-
so horizontal e verticalmente, espalhado e fragmentado por diversos 
processos pós-deposicionais, naturais e antrópicos. Estima-se que essa 
baixa densidade seja reflexo de ocupações de curta duração temporal, 
e de pequeno alcance espacial: áreas de atividades específicas, rela-
cionadas a um registro material discreto, como locais de plantio, ou 
acampamentos temporários, sazonais. Estas diversas manchas de ma-
terial, de tamanhos e densidades variadas, intercaladas por comple-
tos vazios, foram sendo formadas ao longo de anos, não sendo todas 
contemporâneas entre si, de acordo com as datações obtidas.  Tanto 
os vestígios associados a populações portadoras de tecnologia lítica 
(caçadores-coletores), como a contextos Aratu-Sapucaí, apresentaram 
estas características.

Considerando as ocupações de populações portadoras de cerâmica 
Aratu-Sapucaí especificamente, nota-se que o sítio Valter Dentista 
dificilmente poderia ser caracterizado como uma “típica aldeia de 

3 De acordo com Rasteiro (2015, p. 65), “a morfologia dos sítios Aratu-Sapucaí se assemelha às grandes aldeias Jê do Brasil Central”. Também segundo Barreto (2011, p.62), a 
tradição Aratu, principalmente a partir de Goiás e da região do rio São Francisco, exibia “um modo de vida em grandes aldeias circulares ou semicirculares [...], grupos de casas e 
eixos longitudinais de acordo com os pontos cardeais, [...] se configurando assim em um verdadeiro mapa das divisões sociais e regras de casamento e residência”. 
4 Diversos autores têm chamado atenção para a diversidade de estratégias adotadas por grupos Jê na obtenção de recursos em diferentes ambientes (FAUSTO, 2005; SOARES, 
2013, p. 64; SCHMITZ & ROGGE, 2008, p. 49; RIBEIRO, 2005, p. 88).

tradição Aratu de formato circular” 3. De acordo com os trabalhos 
de Curt Nimuendaju e Claude Lévi-Strauss, os grupos falantes de 
língua Jê (tais como, acredita-se, os portadores de tradição Aratu-Sa-
pucaí) organizavam-se socialmente de modo a apresentarem períodos 
de dispersão na paisagem, combinados a períodos de agregação em 
grandes aldeias (FAUSTO, 2005). Este “sistema socioeconômico bi-
modal” teria sido observado entre a maior parte dos grupos indígenas 
Jê que habitaram a região no último milênio: metade da economia 
estaria apoiada em uma agricultura intensa e diversificada (susten-
tada por exemplo pelo plantio de milho, mandioca, abóbora, feijão 
etc.), enquanto a outra metade estaria focada na caça e pesca. Estas 
últimas ações ocorreriam ao longo de longas viagens exploratórias, 
que perpassavam o território reconhecido como pertencente ao grupo 
(FAUSTO, 2005) 4.

Este momento de dispersão poderia durar desde alguns meses até me-
tade do ano, quando as grandes aldeias ficavam despovoadas. Nesse 
momento também seriam formados os sítios do tipo acampamento, 
testemunhos materiais de atividades de pequenos grupos. Tais sítios 
teriam dimensões geralmente menores, e o registro teria espessura 
lenticular - resultado de ocupações de curto período, mas recorrentes, 
regulares e/ ou sazonais. Os contextos observados no sítio Valter Den-
tista parecem assemelhar-se ao descrito acima. No entanto, sua porção 
central pode ser compreendida como um pequeno núcleo de ocupação 
ao menos um tanto mais intenso. Esta porção central foi, portanto, 
privilegiada pela estratégia de pesquisa, recebendo mais da metade das 
unidades de escavação executadas. Foram nelas recuperados fragmen-
tos cerâmicos de tamanho grande, com alto índice de remontagem, 
além de material lítico, e da urna funerária. 

Ressalta-se que também Rodrigues e Gardiman (2016), ao estuda-
rem o sítio Vereda III, na região de Lagoa Santa/ MG, encontraram 
um contexto Aratu Sapucaí que não seria relacionado a uma “grande 
aldeia”. Segundo os autores, “focalizar exclusivamente os espaços de 
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aldeias a céu aberto acaba por simplificar as possibilidades de enten-
dimento das diversas formas como esses grupos exploravam e viven-
ciavam a paisagem” (RODRIGUES & GARDIMAN, 2016, p. 108). 
Assim como o sítio Veredas III, o sítio Valter Dentista apresenta um 
contexto de exploração da paisagem de modo diferenciado, levando 
em conta possíveis movimentações destes grupos para realizações de 
atividades de curto período. 

A seguir, serão descritos, em maiores detalhes, os principais contextos 
encontrados no sítio Valter Dentista, com 
destaque para o forno de terra (contexto 
caçador-coletor) e para a urna funerária 
(contexto Aratu-Sapucaí). São também 
comentadas as características dos vestí-
gios líticos e cerâmicos encontrados tanto 
no sítio, como nas áreas estudadas em seu 
entorno, pertencentes ao Complexo de 
Mineração de Tapira. 
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Uma das mais importantes estruturas encontradas no sítio Valter 
Dentista é o “forno de terra”; identificado por meio de escava-

ções de superfícies amplas, a cerca de 0,50 m de profundidade, em seis 
unidades contíguas de 1 x1 m. Tratava-se de um arranjo de rochas, em 
formato elíptico, cujo vértice maior era de aproximadamente 1,75 m. 
Em meio às rochas componentes da estrutura, foi notada a presença 
de carvão, posteriormente submetido à datação (4.690 +/- 30 cal AP). 
Não havia nenhum fragmento cerâmico associado diretamente ao lo-
cal, em meio a seu contexto deposicional, ou nos níveis imediatamente 
inferiores 1. Recebeu a denominação de ‘forno de terra’ por apresentar 
semelhanças, em sua composição e disposição espacial, com outras es-
truturas presentes em sítios arqueológicos (em inglês “earth-oven” ou 
“burned-rock feature”). Tais estruturas, de modo geral, utilizam o ca-
lor absorvido por rochas expostas ao fogo para o preparo de alimentos. 

Esse tipo de forno pode ser associado tanto a populações pré-cera-
mistas, como ceramistas. É observado em várias partes da Europa, 
África, Ásia, Oceania e nas Américas, datando desde cerca de 32.000 
anos no Velho Mundo, e 10.500 anos no Novo Mundo (BLACK & 
THOMS, 2014;  DOZIER, 2018; LEACH, BOUSMAN & NI-
CKELS, 2005; MARCH, LUCQUIN, FERRERI & MUHIEDDI-
NE, 2012; STAHL & OYUELA-CAYCEDO, 2007; THOMS, 2009, 
p. 573;  THOMS et al., 2015;  THOMS, 2017; THOMS, SHORT, 
KAMIYA & LAURENCE, 2018, p. 76) 2. Sua estruturação, inclusi-
ve, já foi reproduzida em alguns estudos de arqueologia experimental 
(FEDOROFF, 2009; THOMS et al., 2018). 

Nas Américas, destacam-se sítios de ocupações pré-ceramistas que 
apresentam fornos de terra semelhantes ao observado no sítio Valter 
Dentista, como os localizados na região do Caribe (na Ilha de São 
Martinho (Red Bay); nas Ilhas Virgens (Belmont); e nas Bahamas 
(sítio arqueológico ‘Three Dog’) - VAN DEN BEL, 2010). Também 
cita-se que nos Estados Unidos há um grande número de sítios ar-
queológicos que apresentam fornos de terra associados a ocupações 
pré-ceramistas. “Por décadas, os arqueólogos norte-americanos vêm 
estudando sistematicamente estes ‘fornos de terra’, e concluíram que 
este tipo de estrutura pode ser compreendida como um marco para o 
período arcaico da região” (VAN DEN BEL, 2010, p.67) 3.

Para a América do Sul, destacam-se o Sítio Eva 2, na Guiana Fran-
cesa, e o sítio Jacinto 1, na Colômbia. Pode-se afirmar que a datação 
obtida para o forno de terra do sítio Valter Dentista é mais “próxima” 
à datação do sítio “Eva 2” (com datas entre 5.000 e 3.000 AP - um 
período denominado “Arcaico Tardio” para as ocupações humanas da 
América do Sul) (VAN DEN BEL, 2010). Já o sítio Jacinto 1, na 
Colômbia, apresentava um contexto de acampamento caçador-coletor 
utilizado sazonalmente, datado de 6.000 A.P. O forno de terra nele 
encontrado era composto não somente  por rochas, mas também por 
placas cerâmicas. Ademais, no Brasil, cita-se o sítio Lapa do Santo 
(Matosinho, MG), no qual Villagran e colaboradores inferem ter en-
contrado vestígios relacionados à fabricação de fornos de terra, não 
com o uso de rochas, mas com o uso de partes de cupinzeiros. Tal 
sítio apresenta datações entre 12.700 e 2.100 AP (VILLAGRAN, 

1 A unidade de escavação de superfície ampla em questão possuía  a princípio 4 x 4 m de área, sendo decapada em níveis naturais. Foi evidenciada totalmente em sua primeira 
decapagem, densamente preenchida de material cerâmico e lítico. Esta superfície ampla ainda teve mais duas unidades de 1 x 1 m expandidas em seu quadrante sudeste, pois nos 
níveis intermediários de seis unidades deste quadrante, foi evidenciada a estrutura do ‘forno de terra’. A estrutura apresentou uma quantidade de  carvão associado considerável. 
Sabe-se, pelas datações obtidas, que a camada lito-cerâmica decapada nos níveis iniciais não tinha relação com o ‘forno de terra’.  
2 Dentre os sítio mais antigos podem ser citados o Abri Pataud (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, França), datado de cerca de 32.000 - 33.000 AP (MOVIUS, 1966; 
THOMS, 2009, p.575); e  o sítio  Yokomine ‘C’ (Tanegashima, Japão), datado de aprox. 30.500 AP (DOGOME, 2000, pp. 1–2; THOMS, 2009, p.575).
3 Clark Wissler está entre os primeiros pesquisadores a discutir o uso de pedras aquecidas para o cozimento em sítios arqueológicos na América do Norte, considerando esta tecno-
logia como um “marcador” para um período quando, em sua interpretação na época, um suposto ‘novo povo’ teria chegado no continente, trazendo esta nova tecnologia; “a chegada 
dos cozinheiros com pedras” (WISSLER, 1910). “Algum tempo após os caçadores-coletores terem se espalhado pela América, um novo povo teria chegado. Eles eram caçadores 
também (...) mas sua peculiaridade de maior destaque era o cozimento com pedras quentes” (Wissler, 1940, p. 12). Hoje, as pesquisas de modo geral, não dão suporte a esta teoria de 
uma chegada de ‘novos povos’, mas sim à adoção de uma nova tecnologia de cozimento (THOMS, 2009, p. 576). Willey e Phillips (1958, p. 110) consideravam os fornos de terra do 
Holoceno Médio e Tardio como “extremamente característicos de sítios do período Arcaico nas Américas (...) com pedras aquecidas usadas em covas para assar ou para cozimento. 
Em áreas onde as pedras não eram facilmente obtidas, objetos em cerâmica eram utilizados para o mesmo propósito”.
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4 O sítio Lapa do Santo está localizado na área de proteção ambiental Carste de Lagoa Santa. Conta com três períodos de ocupação distintas, que de modo geral variam en-
tre 12.700 a 7.900 AP; 5.400-3.900 AP; e 2.100 AP. Apresenta cerca de quarenta enterramentos em abrigo e vestígios de fornos associados, localizados próximos aos mesmos 
(VILLAGRAN et al., 2019, p. 786-787). Fragmentos de cupinzeiros foram encontrados junto aos remanescentes destes fornos. Os autores sugerem que estes fragmentos foram 
utilizados em fornos de terra, de modo similar às rochas. Os cupinzeiros estariam “presentes em mitologias (LÉVI-STRAUSS, 1970), sendo utilizados para fins medicinais e como 
‘pedras quentes’ em fornos de terra” (VILLAGRAN et al., 2019, p. 790).

STRAUSS, ALVES & RODRIGO, 2019, p. 786-787) 4 .

A seguir, observa-se imagens do contexto escavado do forno de terra do sítio Valter Dentista, e sua semelhança com a estrutura de cocção encontrada 
sítio arqueológico 45PO139 (Washington, EUA), datado de 3.460 AP:

Fig. 1 e Fig. 2: Estrutura de forno e terra, evidenciada no Sítio Valter Dentista – Desenho Técnico e projeção de linhas sobre foto – Caio Bars
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Fig. 3 e Fig.4: Estrutura de forno e terra, evidenciada no Sítio Valter Dentista.
Fig. 5. Estrutura de forno de terra encontrada no Estado de Washington, EUA (sí-
tio arqueológico 45po139), datado de cerca de 3.460 Ap (in:  Thoms, 2009, p. 585).

Antes de serem obtidas as datações absolutas para o sítio Valter Den-
tista, foi cogitada a possibilidade de seu forno de terra estar associado 
a ocupações mais recentes, ou seja, às populações portadoras de ce-
râmica Aratu-Sapucaí. Essa hipótese foi levantada, pois sabe-se que 
este tipo de estrutura era também utilizada por populações ceramistas 
pretéritas, permanecendo no repertório tecnológico de diversas po-
pulações indígenas na América do Sul, conforme relatos etnográficos 
(COELHO, 2007; DREYFUS, 1972; LÉVI-STRAUSS, 1970; MÉ-
TRAUX, 1946; NIMUENDAJÚ, 1983; WERNER, 1984) 5. O sítio 
MP01, localizado em Missiones, Argentina, por exemplo, apresentava 
uma estrutura de forno de terra associada à tradição Itararé-Taquara 
(considerada remanescente de populações filiadas ao tronco linguís-
tico Macro-Jê, assim como a tradição Aratu de modo geral) (IRIAR-
TE,  GILLAM & MAROZZI,  2008) 6. Entretanto, ressalta-se que 
as datações obtidas para o forno de terra do Valter Dentista não cor-
roboram as aceitas para as ocupações Aratu na região do sul de Minas 
Gerais, sendo que estas, como mencionado, apresentam datas entre 
cerca de 1.190 a 410 A.P. (ALVES, 2013; FAGUNDES et al., 2015). 
Deve também ser considerado o fato de que nenhum fragmento cerâ-
mico foi encontrado em associação ao contexto da estrutura do forno 
de terra no Valter Dentista 7. 

O forno de terra do sítio Valter Dentista constitui a maior estrutu-
ra de cocção nele encontrada, na qual o fogo tem uma participação 
incidental. Supõe-se que, neste caso, o trabalho de aquecimento das 
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5 Nimuendajú (1983) descreveu o uso de estruturas semelhantes pelos Apinayé, e também para os Xerente (1942). Fornos de terra são também descritos por Métraux (1946, p. 
452) para os Kaingang. Dreyfus (1972, p. 26-7), os descreve como utilizados pelos Caiapó; Werner (1984, p. 104), menciona seu uso entre os Mekranoti. Coelho (2007), aponta 
que os Xavante também os utilizavam. Já Lévi-Strauss (1970) comenta sobre seu uso entre Kraho.
6 É interessante aqui adicionar que Schmitz e Rogge (2008, p. 48), identificaram, no sítio de Apucarana (PR), material cerâmico da tradição Aratu acompanhado de “certo volume 
de elementos da tradição Taquara/Itararé [...]. O intercâmbio de tecnologias na fabricação tanto da cerâmica, quanto do lítico, sugere a convivência nessa última aldeia de pessoas 
de duas populações diferentes”.
7 Outros tipos de fornos já foram evidenciados em contextos Aratu, porém de características diferenciadas. No sítio Inhazinha (Perdões/ MG), observou-se três ‘fornos de barranco’, 
cujas descrições, e utilizações, parecem ser bastante distintas das do forno de terra identificado no Valter Dentista. Os fornos de barranco, no caso, apresentaram vasilhas cerâmicas 
em seu interior e fogueiras associadas, além de estarem localizados próximos a um local considerado como uma oficina lítica (Alves, 2013, p. 106). Também menciona-se o ‘forno 
do tipo cova’ encontrado por Caldarelli (2003) no sítio ‘Caçapava I’ (também filiado à tradição Aratu, localizado em município homônimo, no estado de São Paulo). “Os fornos de 
cova consistem numa área escavada, com os lados rodeados por paredes baixas de argila ou tijolos - descrição que se assemelha às características dos fornos do sítio Caçapava 1 [...] 
o combustível é colocado em cima e embaixo dos potes no forno, sendo o conjunto queimado quase da mesma forma que a céu aberto” (CALDARELLI, 2003, p. 214).
8 De acordo com Black e Thoms (2014, p. 207-208), uma fogueira simples, pequena, tipicamente apresenta combustão rápida, podendo atingir temperaturas de 500°C. A duração 
das temperaturas depende diretamente do tipo, qualidade e quantidade de combustível, além da quantidade de oxigênio, e da contenção ou não do fogo (a queima de fogo aquece o 
ar, que logo se perde para a atmosfera, a não ser que o calor seja contido ou transferido para algum material imediatamente próximo). O fogo também transmite radiação térmica, a 
qual é responsável por aquecer um forno doméstico, por exemplo. O modo mais simples de conter o calor e a radiação seria a construção de uma cova, na terra. Como os sedimentos 
presentes na terra não são geralmente bons para manter o calor, elementos como rochas fariam mais eficazmente esta ação, pois possuem maior massa térmica (habilidade de absor-
ver, manter, e liberar calor com o tempo). 
9 Nos experimentos de Thoms e colaboradores (2018, p. 93), foram utilizadas matérias primas em arenito e calcário, sem notar diferenciação entre os resultados.

rochas colocadas no forno, com uso de fogo em alta intensidade, mui-
to provavelmente tenha sido realizado em outro local bem próximo, 
para não que não fosse perdido o calor acumulado nestas. As análises 
laboratoriais identificaram três tipos de rochas na estrutura; gabro, 
canga e arenito. Foi notado que o gabro, a rocha mais utilizada na es-
trutura de modo geral, se apresentava em forma bruta e  em forma de 
fragmentos térmicos. Provavelmente essas rochas foram depositadas 
brutas no fogo, tendo, muitas delas, sofrido lascamento térmico no 
processo. Também se destaca que durante as escavações da estrutura, 
alguns carvões foram identificados em associação, porém agrupados 
em pequenos bolsões, isolados entre si. Estes fatores levaram à infe-
rência de que as rochas foram aquecidas em outro local, e adicionadas 
posteriormente à cova escavada no solo, que já estaria previamente 
preparado para recebê-las. 

Sabe-se que o uso de rochas aquecidas pode facilitar o cozimento 
prolongado, sendo que estas mantêm o calor por mais tempo, em 
comparação a outros materiais, como a madeira e a palha, por exem-
plo. Nesse sentido, atuam também como materiais que economizam 
energia (no caso, o calor do fogo, que não é facilmente perdido para 
a atmosfera) 8. Outra vantagem seria o fato de que o controle do ta-

manho, tipo e quantidade de rochas, bem como a temperatura que es-
tas apresentam, podem prover diferentes possibilidades de cozimen-
to (BLACK & THOMS, 2014, P. 207-208; THOMS, 2009, P. 576; 
THOMS et al., 2018, p. 77; 94). 

Como mencionado, a medida do eixo maior do forno de terra encon-
trado no sítio Valter Dentista (considerando seu formato elíptico), era 
de aproximadamente 1,75 m. Ressalta-se que os experimentos cons-
trutivos de Thoms et al (2018), baseados em diversos modelos de for-
nos de terra, levaram a conclusão de que, em grandes fornos (cerca de 
1,75 m de eixo maior/diâmetro), o uso de rochas aquecidas foi capaz 
de manter temperaturas adequadas para o cozimento por pelo menos 
42 horas. Fornos menores (cerca de 1 m de eixo maior/ diâmetro, 
ou menores), com rochas aquecidas no próprio local, sem adição de 
água, foram capazes de manter a temperatura ideal por cerca de duas 
horas e meia (THOMS et al., 2018, p. 93) 9. Sendo assim, infere-se 
que o forno de terra do sítio Valter Dentista poderia adequadamente 
assar alimentos como carnes de caça, ovos ou vegetais. De acordo com 
Thoms e colaboradores, o cozimento ou assamento com rochas quen-
tes seria ideal para “muitos tipos de plantas, especialmente raízes ricas 
em carboidratos complexos, e tecidos gordurosos de animais, ricos em 



calorias” (THOMS et al., 2018, p. 77). Esta maneira de preparar ali-
mentos também seria capaz de torná-los mais tenros, de modo que seu 
processo digestório necessitaria de menos movimentos de mastigação. 
Tal fato é por alguns estudiosos interpretado como uma contribuição 
para o aparecimento de dentes menores, e mudanças na anatomia dos 
crânios humanos, durante o Pleistoceno Superior e início do Holo-
ceno (BRACE,  1967; BRACE & HUNT, 1987; BRACE, SEGU-
CHI & BRACE, 2008; THOMS 2008, P. 133–134; THOMS, 2015, 
P.201; THOMS et al., 2018, p. 77) 10. Thoms (2009, p. 573), também 
adiciona que, na América do Norte, houve dois picos de intensificação 
do uso de fornos de terra, identificados pelas pesquisas arqueológicas: 
em cerca de 4.000 AP e posteriormente, em cerca de 2.000 AP. Em 
sua análise, a propagação de técnicas de cozimento por calor seria re-
sultado de uma “crise alimentícia pré-colombiana”, e sinalizaria  uma 
“revolução do carboidrato”, na qual alimentos mais elaborados, e cujo 
preparo exigia um maior gasto de tempo e uso de diferentes tecnolo-
gias, servia para alimentar as populações crescentes 11. 

Mais tarde, Thoms (2017, p. 89), e Thoms e colaboradores (2018, p. 
78-79), publicaram artigos descrevendo várias possibilidades para o 
uso de rochas aquecidas em fornos de terra, incluindo maneiras que 
envolviam o aquecimento externo destas, antes da montagem do for-
no.

O ato de assar em fornos de terra, também denominado ‘assamento 
em cova’, é uma forma de preparar alimentos em um ambiente hú-

mido e quente, no qual pacotes de comida são colocados entre camadas 

de vegetação rica em humidade, em um forno de terra coberto. Essa 
maneira de preparo difere significantemente do ato de grelhar, a seco, 

um alimento dentro ou sobre um forno, e de cozinhar, com água ou óleo 
(THOMS et al., 2018, p.76).

O Etnólogo Curt Nimuendajú descreveu, na primeira metade do sé-
culo XX, alguns usos de fornos deste tipo por indígenas como os Api-
nayé, da região do Tocantins. Neste caso, pedaços de barro de cupin-
zeiro aquecidos eram utilizados, no lugar das rochas. 

As folhas de sororoca são colocadas no chão, formando um disco. No cen-
tro, se espalha uma camada de massa de mandioca e sobre esta, pedaci-
nhos de carne de veado, que são recobertos por outra camada de massa. 

Dobram-se as pontas das folhas para o centro, e amarra-se com cipós 
finos, formando um embrulho chato e arredondado. Uma fogueira é 

acesa e nela colocados pedaços de barro. Os restos da fogueira são varri-
dos e sobre o chão quente deposita-se o bolo de carne, recobrindo-o com 

os pedaços de barro aquecidos. Cobre-se tudo com terra, e deixa-se o 
bolo assar [...].  Este é o tipo de forno de terra (kia) de uso generalizado 

entre todos os Jê do Nordeste e do Centro, em que se ‘estufa’ a comida 
entre o chão quente e pedaços de barro ou rochas aquecidas

(NIMUENDAJÚ, 1983, p.43 -44).

Outras descrições etnográficas interessantes, sobre diferentes usos de 
fornos de terra dentre sociedades indígenas que hoje habitam a Amé-
rica do Norte, foram compiladas no início do século XX. Dentre estas, 
destacam-se os usos dados pelos Kalispel, grupos seminômades que 

10 “Começando com o início da glaciação em aproximadamente 100.000 anos atrás, e continuando até o final do Pleistoceno Superior, a aproximadamente 10.000 anos atrás, o 
tamanho o dente humano começa a reduzir em uma proporção de 15 % a cada 2.000 anos. Ambas as medidas mesial-distal e bucal-lingual dos dentes da mandíbula e do maxilar 
foram sofrendo as mesmas taxas de redução. Do início do Pós-Pleistoceno até o presente, a taxa de redução do tamanho dos dentes dobrou, tornando-se aproximadamente de 
1% a cada 1.000 anos. As dimensões bucal-lingual estão agora reduzindo duas vezes mais rápido do que as dimensões mesial-distal, e os dentes maxilares estão reduzindo em 
uma taxa ainda mais rápida do que os dentes mandibulares [...]. Sugere-se que os modos de cozimento do Pleistoceno Superior foram causadores destas mudanças” (BRACE & 
HUNT, 1987, p. 705). “O mais importante não seria o alimento em si, mas o que era feito com este antes de sua ingestão. Tem sido observado que a adoção de ‘fornos de terra’, 
que permitia o uso de alimentos congelados no início da última glaciação, não somente permitiram a sobrevivência humana nas regiões mais ao norte do Velho Mundo, mas tam-
bém incidentalmente reduziram a quantidade de mastigações necessárias [...] e consequentemente, reduziram a intensidade da seleção natural para manter o tamanho dentário” 
(BRACE & HUNT, 1987, p. 714).
11 Sobre este assunto, Thoms (2009, p. 573), adiciona ainda que “os registros arqueológicos que ocorrem em locais de biogeografia diversa, evidenciam uma trajetória temporal similar 
no desenvolvimento de tecnologias de cozimento com pedras, utilizadas por populações culturalmente diferentes, refletindo o fato de que plantas e tecidos animais semelhantes 
respondem em padrões comuns ao calor e à umidade, devido a suas propriedades biomecânicas”. 
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ocupavam as porções mais a norte das Montanhas Rochosas, no esta-
do de Washington e Idaho (EUA), e de British Columbia (Canadá) 
(SMITH, 2000; THOMS et al., 2018, p. 77-78) - uma área reco-
nhecida por apresentar inúmeros sítios arqueológicos que continham 
estruturas de fornos de terra (BARD, 2014, p. 95). Foram descritas 
técnicas nas quais, por exemplo, um local era escavado (com aproxi-
madamente 30 cm de profundidade por 30 cm de diâmetro), e então 
forrado com cascas de árvore, ou por vezes com peles de veado (Cer-
vidae). Água aquecida era adicionada até mais ou menos a metade do 
forno, seguido da adição de alimentos, cortados em pedaços pequenos. 
Rochas “de qualquer tipo”, pré-aquecidas em um local próximo, eram 
finalmente colocadas no forno, com o auxílio de espécies de pinças 
de madeira (quatro ou cinco por vez) 12. As rochas eram substituídas 
sempre que esfriassem. Os alimentos (neste caso, ovos, raízes, frutas, 
chás, e proteínas como peixes, répteis e mamíferos) estariam cozidos 
em cerca de 15 a 30 minutos (SMITH, 2000; THOMS et al., 2018, 
p. 78). 

Na imagem a seguir é possível observar desenhos esquemáticos que 
ilustram alguns possíveis modos de utilização de fornos de terra já 
encontrados em sítios arqueológicos e em contextos etnográficos. As 
ilustrações referentes aos números 1, 3, 5 e 6 denotam estruturas já 
encontrados em sítios arqueológicos (de acordo com as descrições de 
Thoms, 2007, p. 485). O número 2 refere-se ao modo de cozimento 
que supõe-se ter sido utilizado no sítio Valter Dentista, provavelmen-
te. O número 4 refere-se a estrutura descrita por Nimuendajú para 
os Apinayé (NIMUENDAJÚ, 1983, p.43 -44). Observa-se que esta 
última estrutura não poderia ter sido a utilizada no sítio Valter Den-
tista, pois implica no desmonte da camada de rochas para a retirada 
dos alimentos do forno.

12 Black e Thoms (2014, p. 208), comentam que é muito comum, nas descrições 
etnográficas, que seja mencionada a utilização de qualquer tipo de pedra disponível.  
Entretanto, sabe-se que pedras de tamanho maior manteriam o calor por mais tem-
po, devido a sua maior superfície. “Stark (2002) descobriu que as pessoas que assam 
plantas em fornos de terra hoje em dia, procuram por pedras de tamanho grande, 
desde que de fácil manipulação e transporte, além de tipos de pedra que tendem a 
não rachar ou explodir com o uso contínuo” (BLACK & THOMS, 2014, p. 208). 

Fig. 6. Desenhos esquemáticos ilustrando alguns tipos de fornos de terra. Os nú-
meros 1, 3, 5 e 6 foram redesenhados a partir de Thoms, 2007, p. 485. Ilustrações de 
Cássia Bars Hering.
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Thoms (2009, p. 586), apresentou um “gráfico de esforço” (ou gasto 
energético) relacionado à manufatura de alguns tipos de estruturas de 
cozimento, presentes em sítios arqueológicos de contextos caçadores-
-coletores e/ ou de grupos assentados (ceramistas). Em seu ‘gráfico’, 
nota-se que o gasto energético, do menor para o maior, seria disposto 
da seguinte forma: 1) fogueira simples no chão; 2) cozimento direto 
sobre carvões; 3) forno de terra sem rochas aquecidas (alimento dire-
tamente colocado sobre brasas de carvão e coberto por terra); 4) forno 
de terra aberto (alimentos colocados sobre as rochas quentes, porém 
não cobertos com terra, para grelhar; 5) forno de terra com rochas 
aquecidas, coberto por terra; 6) forno de terra com rochas aquecidas, 
adição de água e cobertura de terra (poço de vapor); 7) cozimento com 
recipientes não cerâmicos, que contêm o alimento, colocados sobre 
rochas aquecidas; e 7) cozimento de alimentos em potes cerâmicos, 
diretamente sobre o fogo. 

Ressalta-se que a tecnologia de construção do forno de terra do sítio 
Valter Dentista, de modo geral, baseava-se principalmente no uso de 
matérias-primas imediatamente disponíveis nos arredores próximos. 
Sua composição, como comentado, contava com apenas três tipos de 
rocha, em proporções bastante desiguais: gabro, canga e arenito. Tanto 
o gabro como a canga poderiam ser obtidos a pequenas distâncias; 
descendo a vertente da colina na qual se instala o sítio, para qualquer 
direção 13. O trabalho de debitagem de afloramentos não era neces-
sário; essas rochas apresentaram-se em diversos tamanhos, em forma 

de seixos e matacões. Ainda assim, o gabro também está exposto em 
lajes, e pode ter sido explorado, caso fossem desejadas rochas menos 
intemperizadas. 

O gabro foi a rocha mais utilizada na confecção da estrutura, represen-
tando 86% do total. É uma rocha muito densa, capaz de suportar altas 
temperaturas antes de se fragmentar. Compõe uniformemente toda a 
estrutura, principalmente no seu centro. O tamanho dos fragmentos 
varia de pequenos a médios, em relação às outras rochas constituintes. 
A segunda rocha em quantidade é a canga (representando somente 
10% do total). Estava disposta de modo disperso pela estrutura, prin-
cipalmente em suas bordas. Seus fragmentos também têm tamanho 
relativo de pequeno a médio, e são pouco friáveis. A rocha menos 
utilizada foi o arenito, que representou somente 4% do total. Entre-
tanto, os blocos de arenito eram de tamanho grande, bem maiores em 
relação aos fragmentos das outras duas rochas. Foram encontrados 
sempre nos limites externos da estrutura, como que “calçando” o con-
junto. A tabela a seguir apresenta maiores detalhes sobre as rochas que 
compunham a estrutura 14, nas figuras seguintes, é possível observar 
algumas das rochas que compunham a estrutura.

13 A equipe de escavação identificou alguns afloramentos de gabro nas baixas vertentes, e nas áreas de maior declividade do terreno. É possível ainda hoje encontrar o gabro a menos 
de 300 m do local em que foi encontrada a estrutura. A canga também é de fácil localização, tanto aflorada nas beiras das drenagens, quanto nas camadas iniciais de solo das baixas 
vertentes. Afloramentos de arenito não foram localizados pela equipe de escavação, tampouco sua presença é citada na caracterização geológica regional.
14 Rochas ígneas da família do gabro são geralmente de coloração escura, esverdeada ou negra, bastante densas. Apresentam minerais essenciais como os feldspatos básicos labrado-
rita e anortita, acompanhados, geralmente por diálaga, biotita, augita e olivina. De acordo com Pereira (2008, pp.33-34), sobre o gabro pode-se dizer que sua condutividade térmica 
pode variar entre 2,23 ± 0,16 Wm-1 K-1. A canga é originada após desidratação da laterita. Caracteriza-se por ser “um produto residual praticamente inerte ao intemperismo quí-
mico e bastante resistente à meteorização mecânica” (MENEZES, PEREIRA & RIOGA, 2011, p.849). Alausa, Adekoya, Aderibigbe & Nwaokocha (2013) relatam que amostras 
lateríticas podem apresentar condutividade térmica de 0,523 Wm-1 K-1. Considera-se como ‘condutividade térmica’ a taxa temporal de transmissão de energia, sob a forma de calor, 
através de um material. Comparando estes valores com os valores de condutividade térmica do calcário e do arenito (utilizadas nas construções de fornos de terra de arqueologia 
experimental de Thoms e colaboradores (2018)), tem-se, para o arenito um valor médio de 1,6 W m−1 K−1, e para o calcário 2,5 W m−1 K−1. A canga, portanto, apresenta con-
dutividade inferior de modo geral, enquanto que o gabro pode apresentar uma condutividade térmica um pouco menor do que a do arenito, porém superior à do calcário. Pereira 
comenta ainda que “a condutividade térmica e a difusividade térmica dependem principalmente do teor de quartzo nas rochas, e crescem com o aumento do conteúdo do quartzo” 
(PEREIRA, 2008, p. 34). Também de acordo com Figueiredo e colaboradores, “as rochas granitoides (álcali, feldspato granito, sienogranito, monzogranito, granodiorito e tonalito) 
tenderão a apresentar condutividades térmicas superiores às rochas com menos de 20% de quartzo (sienitóides, monzonitos, gabros, dioritos etc.)” (FIGUEIREDO, GALINDO, 
MOREIRA & LINS, 2008, p.306). 
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MATÉRIA-PRIMA QUANTIDADE DE ROCHAS PORCENTAGEM RELATIVA PESO (KG)

gabro 724 86 % 69,95

canga 87 10 % 18,43

arenito 32 4 % 8,1

TOTAL 843 100% 96,48

Tabela 1. Detalhes sobre a matéria prima empregada na construção do forno de terra do Sítio Valter Dentista.

Fig. 7. Algumas das rochas que compunham a estrutura do forno de terra do Sítio 
Valter Dentista. Escala presente na foto – 5 cm.

Fig. 8. Algumas das rochas que compunham a estrutura do forno de terra do Sítio 
Valter Dentista. Escala presente na foto – 5 cm.

O  peso total das rochas utilizadas para a construção do forno de terra 
confere uma base para a inferência sobre o gasto energético envolvi-
do neste processo, bem como para o tempo gasto para tal. O peso de 
96,48 kg tornaria muito improvável que todas estas rochas tivessem 
sido carregadas de uma só vez, por apenas uma pessoa. Entretanto, se 
o peso total for dividido por três pessoas por exemplo, o resultado é 
uma carga de aproximadamente 32 kg por indivíduo. Evidentemente, 
quanto maior o número de pessoas envolvidas, menor o peso que cada 

um transportaria. O modo de transportar essas rochas ainda perma-
nece inconclusivo. Cestos ou redes trançadas, poderiam ser utilizados; 
contudo, não foram encontrados vestígios de fibras vegetais na amos-
tragem coletada.

Infere-se que a manufatura do forno de terra do Valter Dentista deno-
te um planejamento que buscou a utilização de uma matéria prima de 
fácil acesso para compor sua maior parte, sendo necessária apenas sua 
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coleta em local próximo, e posterior transporte para o local desejado. 
Poucas pessoas poderiam estar envolvidas neste processo, ou mesmo 
apenas um indivíduo, que em poucas viagens, poderia ter sido encar-
regado de realizar este transporte. Como comentado em nota, Stark 
(2002) observou um planejamento semelhante em casos de populações 
indígenas atuais, sendo que era preferível a utilização de rochas de fá-
cil manipulação e transporte, procurando escolher, dentre estas, as de 
maior tamanho. Eram também preferíveis aquelas que sabia-se tende-
rem a não rachar ou explodir com o calor. No forno de terra do sítio 
Valter Dentista, o gabro, rocha ígnea de boa condutividade térmica, 
foi utilizado em maior proporção. A canga, de menor condutividade 
em comparação ao gabro, foi disposta em quantidades muito inferio-
res. A única rocha trazida de outras áreas, para compor a estrutura, foi 
o arenito. Em quantidade ínfima em comparação às outras rochas, o 
arenito possui condutividade térmica superior ao gabro, aparentando 
ter sido utilizada em posições estratégicas no alinhamento geral. Estes 
blocos podem ter sido especialmente trazidos para esta ocasião, ou po-
deriam ter sido trazidos em tempos anteriores, e estarem já presentes 
no local do sítio. A fogueira datada de cerca de 7.690 AP, por exemplo, 
apresentava alguns blocos de arenito, trazidos de outros locais.

As vantagens deste tipo de cozimento, em conjunto com a facilidade 
da obtenção de matéria prima no local, tornam este forno de terra uma 
opção bastante viável, principalmente para o cozimento, por exemplo, 
de uma presa de tamanho grande (como uma capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris), ou uma anta (Tapirus terrestris), comuns na região, na 
época da construção desta estrutura (DIAS, 2004, p. 259)). Infeliz-
mente, as análises arqueológicas não foram capazes de recuperar res-
tos alimentícios, ou ósseos, no contexto escavado. 

Por fim ressalta-se que a identificação de estruturas de fornos de terra, 
datados de contextos pré-cerâmicos, parece ser ainda incomum para 
a arqueologia brasileira, de acordo com a literatura hoje disponível. É 
de grande relevância observar sua presença, bastante significativa, em 
inúmeros sítios pré-cerâmicos e cerâmicos ao redor do globo, confir-
mando sua eficácia como método de assamento ou cozimento. Vale 
ainda destacar mais uma vez que os fornos de terra são descritos em 
abundância em trabalhos de etnologia, e são por vezes utilizados até 
os dias de hoje, mais uma vez confirmando sua relevância como estru-
tura de preparo alimentício.
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Sobre o contexto funerário, vale lembrar que o sítio Valter 
Dentista foi identificado em 2003, quando da realização de 
uma vistoria técnica. De acordo com o laudo então produ-
zido, entrevistas informais, realizadas com moradores da re-
gião, apontavam para a existência de um “antigo cemitério 
indígena” no local (SETE, 2003). Foi mencionada a existên-
cia de urnas, com a presença de dentes e outros ossos huma-
nos 1. A urna funerária identificada pelas etapas de escavação 
intensivas aqui descritas, foi encontrada neste mesmo local 
apontado como “cemitério” – entretanto, esta não estava 
acompanhada de mais nenhum outro tipo de sepultamento.

A urna em questão jazia emborcada, no leito da estrada que 
corta o sítio arqueológico. Sua base encontrava-se semienter-
rada, tendo sido exposta e danificada, principalmente pelos 
trabalhos de abertura e manutenção da estrada. Optou-se pela  
escavação de seu conteúdo em laboratório, a fim de evitar seu 
colapso, bem como a contaminação de seu sedimento. Para 
tanto, a urna foi cuidadosamente retirada por inteiro, e pre-
parada para o transporte. A escavação in loco procedeu de 
modo a retirar camadas de sedimento no entorno da urna, 
paulatinamente. 

Conforme se escavava, foi dado procedimento ao acondicio-
namento da urna, embalando-a em papel filme, plástico bolha 
e espuma de polietileno expandido, a fim de garantir que os 
fragmentos articulados não colapsassem. Após a escavação to-
tal do entorno, a urna foi cuidadosamente içada com cordas, 
e apoiada sobre suporte cuidadosamente preparado, a fim de 
que pudesse seguir em segurança para o laboratório. 

Ressalta-se que logo abaixo da urna emborcada, foi evidencia-
do outro recipiente cerâmico. Este possuía menos que a meta-
de de seu diâmetro, e encontrava-se parcialmente em seu inte-
rior. Foi também encontrada uma lâmina de machado polida, 
no lado externo da urna, a qual foi coletada separadamente.

1 A pessoa que  teria identificado o material (Sr. João Valter),  supostamente o entregou a um dentista morador de Tapira (conhecido na região como “Valter Dentista”) (SETE, 
2003, p. 3).

01

02
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Figuras 1 a 6. Momentos da escavação da urna in loco, e seu preparo para transporte 
e escavação em laboratório.
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Figuras 7 e 8. Lâmina de machado polida, recuperada junto ao contexto da urna 
funerária.

Figuras 9 e 10. Momentos da escavação da urna em laboratório. Bioarqueóloga Lisi-
ane Müller. Detalhe de mandíbula, com molares decíduos e dente incluso.

07
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Como a urna foi encontrada em uma posição na estrada por onde, por 
cima de sua base, passavam as rodas dos automóveis, a mesma tornou-
-se bastante compactada, estando seu sedimento interno parcialmente 
concrecionado. De qualquer modo, sua escavação em laboratório foi 
capaz de identificar vestígios humanos, como mandíbula e maxila, evi-
denciadas em posição anatômica (com a lateral esquerda voltada para 
cima), e molares decíduos articulados, além de caninos inclusos. Tam-
bém foram observados remanescentes ósseos, como os encontrados 
no centro da urna próximo aos dentes, que pareceram ser vestígios de 
uma vertebra (cervical).

Os vestígios ósseos encontram-se em avançado grau de decomposição, 
ficando friáveis apenas com a utilização do pincel. Os dentes, apesar 
de estarem melhor conservados, apresentaram-se também extrema-
mente frágeis e quebradiços. Decidiu-se, portanto, coletar o material 
dentário ainda articulado e com sedimento, de forma a preservar sua 
forma, mantendo a estrutura da arcada na posição original, para que 
posteriormente fossem limpos e curados com maior precisão. A ma-
xila e a mandíbula pareciam manter a posição anatômica original. Os 
dentes incisivos estavam bastante descompostos, restando apenas mo-
lares e possíveis pré-molares e/ou caninos. Nenhuma parte óssea do 
crânio foi encontrada.

A vasilha cerâmica de tamanho menor, que se encontrava no interior 
da urna, possuía cerca de 30 a 40 cm de altura. É provável que esta 
peça tenha sido colocada por cima da urna, havendo em algum mo-

09 10
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Figura 13. Momentos da escavação da urna em laboratório. Bioarqueóloga Lisiane Müller. 

Figuras 11 e 12. Momentos da escavação da urna em laboratório. Bioarqueóloga Li-
siane Müller. Interior da urna: borda parcialmente exposta de peça cerâmica menor, 
e visão da mandíbula e vestígio ósseo (possivelmente uma vértebra cervical). Por fim, 
observa-se o machado polido encontrado em seu interior, e fragmentos cerâmicos 
finais.

mento a fissura de ambas, fragmentando-as. No interior da vasilha 
menor  foi evidenciada  ainda outra lâmina de machado polida.

A partir das observações dos dentes ainda articulados foi possível in-
ferir que se tratava de um indivíduo subadulto, com idade entre 5 (± 
1.5) e 7 (± 2) anos (WHITE & FOLKENS, 2005, P. 366; CUNNIN-
GHAM et al., 2016, p. 161). Não foi possível que se realizasse esti-
mativa de sexo – por se tratar de subadulto, e pela falta de elementos 
anatômicos 2. 
 
Como já exposto, mandíbula e maxila estavam articuladas em posição 
anatômica, porém a ausência dos demais ossos não possibilitou tecer 

inferências sobre a deposição do corpo, 
e possíveis retrabalhamentos realizados 
nos procedimentos funerários. A maio-
ria das evidências ósseas encontradas 
estava delimitada pela área interna do 
recipiente de menor tamanho. No en-
tanto, parte deste material encontra-
va-se fora de seu diâmetro, dentro da 
porção interna de sedimento da urna. 
Sendo o único material encontrado nes-
ta porção, não se descarta tanto a possi-
bilidade de uma deposição intencional, 
quanto a hipótese de movimentação do 
material durante o processo natural de 
decomposição. 

Dentre as ‘características básicas’ lista-
das por Prous (1992) e Martin (1999) 
para a tradição Aratu, de modo geral, 
estão as urnas funerárias piriformes 

11 12
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2 Indivíduos jovens têm maiores chances de de-
gradação de seus ossos, podendo também o tipo 
de sedimento e clima, aos quais foram expostos, 
estarem associados às variáveis que impediram 
maior preservação do material (CUNNIN-
GHAM et al., 2016). 



sem decoração, com e sem tampa, e a colocação de tigelas menores 
para cobrir estas urnas. Medeiros (2007, p. 39), lista também, dentre 
as características desta tradição, sepultamentos em urnas “por vezes 
tampados por uma placa de pedra, com cacos e machados polidos no 
interior” 3. Também menciona-se, no Triângulo Mineiro, o sítio Silva 
Serrote, onde foi encontrado um contexto funerário que evidenciava 
a colocação de uma vasilha menor junto à urna. A mesma, entretanto, 
foi interpretada neste caso como uma “possível oferenda de alimentos 
e/ou de algum bem social (vulnerável à decomposição do solo tropical 
do Brasil)” (ALVES, 2013, p.106) . Já no sítio Mato Seco I (noroeste 
de Minas Gerais) foi evidenciado um sepultamento secundário, en-
volto em placas cerâmicas, associado a um tembetá em quartzo hialino 
(FAGUNDES et al., 2015, p. 36).

Sobre os padrões funerários encontrados nos sítios Aratu-Sapucaí no 
Triângulo Mineiro, ressalta-se também que Alves (2008, p. 22-23) co-
menta sobre evidências de sepultamentos de adultos e crianças dentro 
de urnas de cerâmica lisas piriformes, e por vezes práticas de sepulta-
mentos secundários para alguns membros do grupo, em pequenas ur-
nas esféricas de cerâmica lisa 4 (Alves, 2008, p. 22-23). Possivelmente, 
estes contextos podem também ser considerados na comparação com 
o apresentado pela urna evidenciada no sítio Valter Dentista. De qual-
quer modo, recorda-se aqui mais uma vez sua singularidade, no que 
concerne o fato da mesma sido encontrada em um sítio considerado 
de ocupação sazonal. 

3 “Tem-se a presença de acompanhamentos funerários cerâmicos e líticos em sepultamentos primários realizados em urnas funerárias no estado da Bahia. Foram encontradas pequenas tigelas 
de cerâmica protegendo o indivíduo sepultado, lâminas de machado polida [...] e fusos perfurados” (MEDEIROS, 2007, p. 39). 
4 “Enterravam alguns mortos em posição fetal em urnas de cerâmica com tampa, mas também enterravam o morto diretamente na terra em decúbito lateral [...] de acordo com a evidenciação 
de sepultamento no sítio Rezende” (ALVES, 2013, p. 103). Como comentado por Alves, por vezes há enterramentos diretamente no solo, em sítios Aratu. No estado da Bahia por 
exemplo, há a presença de vestígios cerâmicos e líticos em sepultamentos primários no solo, tais como pequenas tigelas de cerâmica protegendo o indivíduo sepultado, lâminas de 
machado e fusos perfurados (FERNANDES, 2017, p.158). Em quase nenhum sítio da tradição Aratu-Sapucaí em territórios mineiros e paulistas, entretanto, foram encontradas 
evidências de sepultamentos primários diretamente no solo, sendo mais comuns os sepultamentos em urnas funerárias. Uma das exceções seria o sítio de Água Limpa (Monte 
Alto- SP), onde Alves evidenciou oito sepultamentos primários depositados diretamente no sedimento, em diferentes posições anatômicas e profundidades. Em alguns casos 
havia vestígios materiais depositados junto aos mortos, que possivelmente atuavam como indicadores do sexo e da idade dos indivíduos (ALVES, 2008). Neste mesmo sítio, foram 
também evidenciados sepultamentos secundários em urnas (um com tampa e outro sem tampa). “Nesse caso, observa-se um sítio arqueológico com organização tecnológica cerâmica 
enquadrada na tradição Aratu-Sapucaí, mas que, por outro lado, apresenta padrões diferenciados de sepultamento” (MEDEIROS, 2007, p. 40).  
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Os artefatos coletados no sítio Valter Dentista, em sua gran-
de maioria, foram representados por fragmentos cerâmicos 

(cerca de 80% do total), enquanto os fragmentos líticos compuseram 
aproximadamente 20% da amostragem 1. Como mencionado anterior-
mente, este material foi associado a diferentes períodos de ocupação.

Outros sítios multicomponenciais (ou seja, que apresentam diferentes 
períodos de ocupação por grupos distintos), já foram identificados na 
região do Triângulo Mineiro. Dentre estes, destaca-se, por exemplo, o 
sítio Rezende (localizado no município de Centralina, MG), o qual 
também apresenta ocupações associadas a grupos caçadores-coletores 
e, posteriormente, a grupos ceramistas (ALVES, 2013, p. 97). As data-
ções para os períodos de ocupação mais antigas do sítio Rezende (cer-
ca de 7.300 AP, e 4.950 a 4.250 AP), são de certo modo contemporâ-
neas às ocupações mais antigas verificadas no sítio Valter Dentista. As 
ocupações Aratu-Sapucaí posteriores também guardam similaridades, 
já que ocorreram, no sítio Rezende, em cerca de 1.190 AP  e 480 AP 
(ALVES, 2009; 2013).

O material lítico portátil, de modo geral (excetuando-se o relativo ao 
“forno de terra”), apresentou uma proeminência do uso da tecnologia 
de lascamento. Identificados em todos os setores do sítio, embora em 
proporções bastante desiguais, os produtos de lascamento controlado 
mostraram-se bastante padronizados, tanto em relação à matéria-pri-
ma, como à tecnologia. Esta grande padronização parece indicar que 
as atividades relacionadas a estes contextos variavam apenas em sua 
intensidade e duração.

AS TECNOLOGIAS LÍTICAS
Os instrumentos em pedra encontrados em um sítio ar-
queológico trazem muitas informações sobre sua fabrica-
ção e utilização, e assim auxiliam a entender os modos de 
vida dos grupos que os produziram. Geralmente, a arque-
ologia diferencia os objetos líticos de épocas pré-coloniais 
no Brasil entre instrumentos de pedra polida, e instru-
mentos de pedra lascada. 
Como mencionado, os instrumentos obtidos por lasca-
mento foram mais abundantes no sítio Valter Dentista. 

1 Um total de 9.549 de fragmentos cerâmicos, e 2.546 de fragmentos líticos.

O lascamento pode ser realizado de diferentes formas, 
que são estudadas pelos arqueólogos, e categorizadas em 
diversos modos de execução (tais como "debitagem", "fa-
çonnage", e "retoque", por exemplo). Observou-se que a 
maioria das peças líticas lascadas do Valter Dentista foram 
obtidas principalmente por meio da técnica da debitagem. 
Esta consiste na retirada de lascas de um bloco de material 
chamado “núcleo”.  Ainda no caso do sítio Valter Dentista, 
observou-se que as lascas foram obtidas por  “lascamento 
unipolar” ou  “lascamento bipolar”. Na tecnologia unipo-
lar, um único “núcleo” é utilizado para extrair lascas, que 
são planejadas para serem utilizadas em atividades espe-
cíficas. Este núcleo, após a obtenção das lascas desejadas, 
pode ser descartado. Já a técnica bipolar consiste em partir 
um núcleo em dois, sendo este trabalhado a partir de seu 
centro (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 35 -36).

 

A matéria-prima mais utilizada neste caso foi o quartzo translúcido, 
quase que exclusivamente pela técnica bipolar. As poucas lascas uni-
polares encontradas foram elaboradas em matérias-primas de melhor 
clivagem (silexito, predominantemente, com presença também de are-
nito silicificado e granito). Muitas destas pareciam estar conectadas a 
contextos cerâmicos. Com exceção do quartzo, nenhuma das matérias 

Fig. 1 – Exemplo de lascamento bipolar (à esquerda) e unipolar (à 
direita). Ilustrações: Cássia Bars Hering
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Figs. 2 e 3. Lasca bipolar encontrada no sítio Valter Dentista.

04

primas das lascas unipolares está disponível na área do sítio, tampouco 
em seu entorno próximo. De modo geral, estas peças de matéria prima 
diferentes do quartzo provinham de uma matriz rochosa específica, 
sendo que quase não havia conjuntos originários de um mesmo bloco 
(conjuntos como este estavam presentes de maneira muito discreta e 
eventual). Acredita-se que os portadores destes artefatos os trouxeram 
consigo em expedições sazonais, tendo os utilizado muito provavel-
mente em trabalhos de preparação alimentar. Eventualmente teriam, 
no local do sítio, reavivado seus gumes, e descartando alguns destes 
que já não servissem mais. 

Os subprodutos do lascamento (ou seja, pequenos fragmentos que se 
soltaram durante  sua fabricação), também foram aproveitados no sí-
tio Valter Dentista. Estes foram utilizados como  antiplásticos para 
confecção de artefatos cerâmicos.

A FABRICAÇÃO DE CERÂMICA
Para que seja fabricado um recipiente cerâmico em um 
primeiro momento deve ser coletada a argila, geralmente 
em um local próximo ao sítio arqueológico. Os depósitos 
de argila podem naturalmente conter “impurezas”, como 
pequenos minerais ou mesmo espiculas de esponjas que 
caem sobre esses. A presença desses elementos em meio à 
argila altera suas propriedades. Tais alterações podem ser 
feitas pela artesã (ão) também de forma intencional, com 
o acréscimo de elementos de origem animal (como por 
exemplo fragmentos de ossos e conchas); vegetal (como 
o caraipé – cinzas de árvores do gênero Licania); ou mi-
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neral (como os diminutos resíduos que sobram quando se 
fabrica uma lasca). Como uma das primeiras modificações 
que esses elementos causam é a redução da plasticidade 
da argila, que facilita produção das vasilhas diminuindo 
os riscos de quebra durante a secagem ou queima, eles são 
chamados de antiplásticos. De acordo com o tipo e con-
centração dos antiplásticos o vaso pode se tornar mais re-
sistente a impactos mecânicos ou ao calor do fogo, pode 
ser mais leve facilitando seu transporte ou menos poroso 
facilitando o armazenamento de líquidos.
 Após a mistura dos antiplásticos escolhidos à argila 
(formando a pasta cerâmica), os artesãos, então, podem 
utilizar diversas técnicas para dar a forma escolhida ao 
recipiente. A técnica identificada predominantemente no 
sítio Valter Dentista, por exemplo, foi do roleteamento. 
Essa técnica tem por princípio a sobreposição de roletes 
de argila, que vão sendo colocados uns sobre os outros 
para formar a peça desejada. Posteriormente, o vaso pode 
receber diversos tipos de acabamento, como o alisamento, 
ou outras formas de decoração como pinturas e incisões.  
No sítio Valter Dentista um dos acabamentos encontrados 
foi a cobertura das superfícies das vasilhas com uma argila 
líquida denominada engobo. O próximo passo, que pode 
ser o final, é a queima da peça. Essa pode ser realizada em 
fornos ou fogueiras a céu aberto, nesse último caso o con-
trole do processo e da distribuição do calor é menor, bem 
como as temperaturas alcançadas.



Sobre a análise do material cerâmico presente no sítio, percebeu-se 
que este foi composto por argilas de diferentes tipos, por vezes mistu-
radas para produção de algumas peças 2. A diferenciação entre as es-
pessuras de partes dos recipientes (como bases, paredes e bordas, com 
gradual redução da espessura em direção ao topo das vasilhas), indicou 
um processo de estruturação com o controle da espessura dos roletes 
ao longo de sua construção 3. Nas pastas, foi notada heterogeneidade 
na presença de antiplásticos, porventura relacionada às próprias fontes 
de matéria prima 4. O caraipé destacou-se no conjunto da amostra por 
ser o único material orgânico encontrado entre os antiplásticos, ocor-
rendo, entretanto, em um percentual relativamente baixo 5.  Quartzos 
e mica muscovita ocorreram, por sua vez, em grande frequência na 
amostra, e geralmente em grande concentração 6. Como mencionado, 
é muito provável que os subprodutos das atividades de lascamento 
tenham sido aproveitados como antiplástico cerâmico. Independente-
mente do tipo de pasta ou antiplástico dominante, a queima predomi-
nante na amostragem foi a de baixa temperatura. Outras variedades 

Figs. 4 e 5. Técnica do roleteamento: preparo dos roletes de argila com 
as mãos, e posterior montagem do vaso com roletes e alisamento da 
superfície externa. Ilustrações: Cássia Bars Hering
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2 Foram identificados dois tipos de argila através das bolotas. As cores das superfí-
cies também tenderam a se dividir em dois grupos principais (tons de marrom e tons 

de tipos de queima encontradas no sítio,  reforçam também a ideia de 
ambientes de queima não muito controlados 7. Muito provavelmen-
te, como para maioria dos grupos ceramistas conhecidos no Brasil, a 
queima dessas peças foi realizada em fogueiras a céu aberto 8.
 
Para as texturas de superfície, uma hipótese levantada pelas análises 
sugeriu que, originalmente, a maioria das peças teria tido bom ali-
samento. Isso se baseou no fato das superfícies serem uniformes na 
espessura e ‘relevo’, de forma que o predomínio de superfícies com 
texturas médias, e a significativa ocorrência de superfícies grosseiras, 
estaria relacionada não à acurácia aplicada pela (o) ceramista no mo-
mento de produção da vasilha, mas sim a aspectos técnicos das pastas 
e a processos tafonômicos (ou seja, desgastes naturais). Formula-se 
nessa hipótese que a grande quantidade de antiplástico nas pastas fa-
voreceu a gradual perda de grânulos cerâmicos, ficando sobrepujantes 
na superfície os grânulos minerais dos antiplásticos, conferindo assim 
à pasta as texturas medianas e grosseiras. Um elemento que reforçou 
essa hipótese foi a presença de remontagens: certos fragmentos deno-
tavam superfície com textura fina, e outros texturas grosseiras. Nesses 
casos, as peças com texturas diferentes em uma remontagem eram 
provenientes de quadras ou níveis diferentes, tendo sofrido, portanto, 
potencialmente processos tafonômicos diferentes.

Quanto aos acabamentos de superfície pigmentados, ocorreu o engo-
bo preto fosco, com baixa frequência na amostra, e o vermelho, com 
maior ocorrência numérica e maior dispersão entre as áreas do sítio 9. 
Engobo grafite foi notado tanto na superfície externa, como em am-
bas as superfícies. Porém, sua ocorrência foi preponderante na face 
interna 10. Tal presença pode levantar duas hipóteses de performances, 
não excludentes: a primeira seria de que o engobo grafite estaria ser-
vindo como “isolante” das superfícies internas. A segunda seria uma 
performance visual: além de alterar a cor da superfície original, sua 
tonalidade brilhante poderia estar afetando o modo de visualização 
dos conteúdos (estando na superfície interna, sua visualização é dire-
tamente relacionada à do conteúdo da vasilha) (BELLETTI, 2015; 
BROWSER, 2002).
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Fig.6. Exemplo de remontagem de peça cerâmica – Sítio Valter Dentista

de vermelho). Além disso, foram também notadas algumas peças com mistura de 
argilas de cores diferentes. Desse modo, infere-se que, conhecendo as características 
gerais de cada argila, os/ as ceramistas optaram pela mistura desses materiais para 
produção de algumas peças. Todavia não foi possível detectar que essa tenha sido a 
regra geral.
3 Infere-se que havia um conhecimento específico do/ da ceramista sobre os elemen-
tos necessários para a produção de uma vasilha adequada às suas necessidades e inte-
resses. Bases mais espessas podem privilegiar, como característica de performance, a 
resistência mecânica, mas pelo aumento do peso, diminuem a portabilidade, fato que 
poderia ser amenizado com o afilamento das paredes nas partes superiores da peça. 
4 Nas “bolotas de argila” e roletes analisados, foi notada presença maior ou menor 
destes. Principalmente para as primeiras, é difícil precisar se as mesmas já haviam 
sido trabalhadas, seja com o acréscimo ou retirada de elementos. Silva (2000) apon-
ta que as ceramistas Assurini utilizam fontes de argila com grande quantidade de 
minerais, de forma que, ao invés de acrescentar antiplástico, elas “limpam” a argila 
com a retirada manual de parte desse minerais. Dentre os antiplásticos encontrados 
pelas análises estavam grânulos de hematita; nódulos de argila branca e vermelha; 
feldspatos; mica muscovita; biotita; dois minerais escuros ainda não claramente de-
finidos (denominados “preto 1” e “preto 2”); além de nódulos duros de uma material 
vermelho (denominado como “bolotas vermelhas”), e o caraipé.
5 Apenas 36 peças apresentaram caraipé nas pastas, sendo que em apenas uma peça 
ele não ocorria em concomitância com quartzo e a mica muscovita. Além disso, na 
maioria dos fragmentos onde foi encontrado, apresentou-se em quantidades peque-
nas. Essas características de baixa frequência no todo da amostra e, principalmente, 
sua escassez dentro da composição das pastas, levantou a possibilidade de que este 
ocorria de forma natural nas argilas. 
6 A relação entre frequência, concentração e angulosidade, trouxe como hipótese o 
fato de que pelo menos parte da presença de quartzo e mica estivesse relacionada ao 
processamento e inclusão intencional destes nas pastas (o que não necessariamente 
implica que parte destes não estivessem ocorrendo de modo natural nas argilas). 
Dois elementos reforçam essa hipótese: a presença de veios de mica muscovita, com 
dobras de quartzo na região de Tapira, e os resultados das análises da indústria lítica 
do sítio.
7 De acordo com os pressupostos de Côrrea (2009), o tipo de queima predominante 
foi o “tipo 3” (59% das peças);  os demais tipos encontrados foram o “2” (19%);  “4” 
(17%);  e “5” (em apenas 5% do total analisado).
8 As “fire clouds”, em geral, são produzidas principalmente durante a queima pela 
presença de objetos (sejam outras vasilhas, ou pedaços de madeira) sobrepostos à 
superfície da peça, impedido seu contato direto com fogo, ou ocasionando uma me-
nor incidência de calor. Queimas em fogueiras a céu aberto são terreno fértil para 
a produção de “fire clouds”: a presença destas nas amostras, somadas às tipologias 
de queima, reforçam a hipótese de que as peças da coleção tenham sido em geral 
queimadas em fogueiras deste tipo, em temperaturas relativamente baixas. 
9 Tal fato concorda com a maioria dos achados relacionados à Tradição Aratu-Sapu-
caí, a qual geralmente apresenta uma maior percentagem de cobertura por engobo 

de cor avermelhada, quando este se faz presente (FAGUNDES et al., 2015, p. 23).  
10 Sobre o engobo grafite, ressalta-se que este foi citado como um dos elementos para 
a  caracterização da Tradição Aratu (quando definida por CALDERÓN, 1969). En-
tretanto, sua a presença não é unânime em todos os sítios.

06

Os acabamentos plásticos também parecem estar relacionados a per-
formances visuais. Presentes na forma de linhas incisas colocadas jun-
to à borda de vasilhas restritivas, a visualização desse acabamento se-
ria difícil a maiores distâncias e determinados ângulos, exigindo para 
melhor visualização maior proximidade do observador (BROWSER, 
2002). A visualização do motivo completo só é possível a partir de 
um ponto de vista superior, e em se tratando de vasilhas restritivas, o 



campo de visão do motivo inteiro implica na observação do conteúdo 
da vasilha.
  
Quanto às marcas de uso identificadas na amostra, estas indicam que 
significativa parte das vasilhas tinha uso relacionado ao fogo, como 
utensílios de preparo de alimentos. Os depósitos de carbono, apesar 
de muito raros, indicam a mesma situação de preparo de alimentos no 
fogo. Já as marcas de fermentação, também presentes na amostra, in-
dicam a preparação de líquidos, cujo preparo não implica que a vasilha 
de fermentação tenha necessariamente ido ao fogo. 

Fig. 7. Alguns tipos de recipientes cerâmicos recuperados no Sítio Valter Dentista.
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A Arqueologika vem desenvolvendo projetos educativos desde o 
ano de 2012, no âmbito do licenciamento ambiental do Com-

plexo de Mineração de Tapira (CMT). Estes projetos englobaram o 
corpo discente e docente do município de Tapira, diversos setores de 
sua comunidade, e também diversos funcionários do CMT.

O trabalho realizado dialoga com o expressivo crescimento de ex-
periências educacionais baseadas na metodologia da educação patri-
monial, o qual remonta um histórico de ações educacionais que vêm 
sendo exercitadas no Brasil desde meados do século XIX, sobretudo 
junto aos museus históricos e monumentos. A partir dos anos 1980, 
no entanto, essas experiências se multiplicaram consideravelmente, em 
muito estimuladas pela legislação ambiental brasileira, especialmente 
no que diz respeito à arqueologia preventiva. Foi nesse contexto que 
em 2017 iniciou-se o Programa de Educação Patrimonial vinculado à 
Gestão do Sítio Valter Dentista. 

Em um primeiro momento foi muito importante estabelecer laços 
junto à comunidade, conhecendo o modo local de gerir o patrimônio 
cultural, bem como os próprios referenciais patrimoniais tapirenses. 
Nessa tarefa, os diálogos com instituições como a Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura e o CAMTA (Centro de Apoio ao Menor 
de Tapira) foram fundamentais, e propiciaram uma imersão em um 
rico universo, que envolve desde a história de edificações tradicio-
nais, como o Casarão Mariinha Barcelos e a Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, passando por importantes celebrações como as cavalgadas, a 
Festa de São Sebastião, a Folia de Reis; até às histórias relacionadas à 
água sulfurosa ou às viagens em carros-de-boi, e às tradicionais recei-
tas de queijo artesanal, rapadura e polvilho. 

Ao reconhecer o potencial dessa efervescência patrimonial organi-
zou-se um conjunto de atividades que pretendeu constituir-se como 
um Levante Cultural, ou seja, uma “força-tarefa” destinada a conferir 
visibilidade e valorizar os bens culturais de Tapira a partir da pers-
pectiva dos próprios moradores, no intuito de constituir um acervo 
representativo da memória local. Nesse sentido, aproximou-se em 
grande medida dos pressupostos dispostos na publicação Inventários 
Participativos.

As primeiras atividades foram feitas em parceria com os professores 

do município, junto aos quais ministrou-se o curso intitulado “Os sen-
tidos na lembrança: diálogos com educadores”. O principal objetivo 
desses encontros, divididos em quatro módulos, foi fortalecer laços 
com os educadores, iniciando um processo de registro dos bens cul-
turais a partir de debates que partiram de suas próprias referências de 
memória. A dinâmica envolveu um intenso conjunto de atividades, 
muitas delas propostas pelos próprios professores e pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Tapira. Destacam-se as ofici-
nas de leituras, as produções audiovisuais e as rodas de histórias com 
a participação de memorialistas importantes, como Dona Mariinha 
Barcelos ou o ex-prefeito Manoel Messias.

Devido à intensa discussão sobre a importância de construir um mu-
seu no município, foi inserido um quinto módulo, de caráter faculta-
tivo, intitulado “A Era dos Museus Comunitários no Brasil”, a partir 
do qual, além de se estimular a reflexão sobre a temática, deu-se início 
à organização para a I Mostra do Patrimônio Cultural de Tapira. A 
Mostra teve como objetivo compartilhar todo o processo de trabalho 
ocorrido em 2017 para a comunidade tapirense, considerando desde 
os inventários feitos pelos professores durante o curso até as pesquisas 
arqueológicas que estavam acontecendo concomitantemente às ações 
educacionais. O processo de organização de exposições foi, então, dis-
cutido e exercitado.

A discussão sobre “o que é patrimônio cultural em Tapira” também foi 
levada aos jovens do CAMTA, um bem sucedido projeto que contri-
bui ativamente para a formação profissional de Jovens Aprendizes no 
município. Reconhecendo o potencial desse grupo, buscamos debater  
e explorar os diferentes referenciais que circulam entre eles, propondo 
atividades de campo e gabinete que explorassem desde uma diversi-
dade de ferramentas de registros (como fotografias, fichas de campo 
e desenhos) até de comunicação (redes sociais, produção de banners), 
tendo como pano de fundo o tema “Diversidade Cultural Brasileira”. 
O conjunto de debates, trabalhos de campo e oficinas de desenhos 
levaram à produção de um Mapa Cultural de Tapira, construído a 
partir de referências e modos de registros negociados entre os próprios 
jovens.

O conjunto dessas atividades levou à I Mostra do Patrimônio Cultu-
ral de Tapira, cuja organização foi antecedida de diversos encontros 



junto à comunidade tanto para escolher o local de realização quanto 
para pensar nos processos de curadoria. Optou-se por distribuir a ex-
posição de forma temática, nos seis cômodos do Casarão Mariinha 
Barcelos, que foi todo reformado a partir de um mutirão feito pela 
comunidade e pela Secretaria de Obras da Prefeitura.  

A I Mostra do Patrimônio Cultural de Tapira teve sua abertura fei-
ta no dia 29/11/2017, numa cerimônia que envolveu apresentações 
artísticas do grupo da Melhor Idade (dança do engenho) cantorias 
exaltando Tapira e Minas Gerais e um afetuoso “café cultural”, servido 
com o objetivo de celebrar as iguarias tradicionais tapirenses: queijo 
artesanal, doce de leite, broa de milho, pão de queijo, biscoito de pol-
vilho, doces em compota entre outros.

A exposição procurou valorizar o trabalho dos professores, dos jovens 
do CAMTA e da equipe de Arqueologia, estando dividida em: 

• (a) salão principal, utilizado como espaço de “acolhimento” de 
grupos e “abertura” da exposição; 

• (b) arqueologia em Tapira/ MG, na qual um panorama da arque-
ologia enquanto ciência foi traçado e os resultados na pesquisa no 
sítio Valter Dentista foi compartilhado; 

• (c) personagens, na qual os professores da E.M Alvina Alves Re-
zende destacaram fotos cotidianas de personagens tapirenses, bem 
como os feitos de todos os prefeitos do município; 

• (d) a cozinha, na qual os professores da E.M. Vicente Pereira Fer-
nandes recriaram a cozinha tradicional mineira; 

• (e) patrimônio material e imaterial, na qual os da Creche Mu-
nicipal e CEMEI Comecinho de Vida, reuniram colchas confec-
cionadas manualmente, gamelas, notas de dinheiro, rodas de fiar, 
santuários de madeira e livros sobre a cultura de Tapira e a Serra 
da Canastra; 

• (f ) re-criação, sala destinada à realização de atividades lúdicas e 
interativas e a compartilhar o processo de produção do Mapa Cul-
tural de Tapira, feito pelos jovens do CAMTA.

• 
Na reunião de encerramento das atividades foi feita uma avaliação 
muito positiva do Programa de Educação Patrimonial como um todo. 
De modo mais específico, foi perceptível que ao exercitar o processo 
de construção da I Mostra do Patrimônio Cultural a motivação por 

criar um espaço de memória na cidade pôde ser fortificada. Devido à 
expressiva adesão da comunidade (mais de 10% da população tapiren-
se visitou a exposição, a qual foi antecedida pela participação de 100% 
do corpo docente e de uma gama variada da população local, que con-
tribuiu através de entrevistas, do compartilhamento de objetos e de 
memórias), e às críticas construtivas a ela conferidas, constou como 
objetivo do Programa Educativo em 2018 organizar a II Mostra do 
Patrimônio Cultural de Tapira.

CASARÃO MARIINHA BARCELOS: 
OCUPAÇÃO EDUCACIONAL PELOS 
INDICADORES DA MEMÓRIA

A continuidade do PEP em 2018 teve como novo fio condutor o con-
ceito de “museologia social”, o qual preconiza a democratização, res-
significação e apropriação cultural dos indicadores de memória pela 
população local. Esta abertura foi experimentada na constituição do 
espaço museológico e seu acervo, bem como na sua apropriação en-
quanto ferramenta de narrativa e desenvolvimento local. Tal perspec-
tiva esteve conjugada à produção de inventários participativos, exercí-
cio iniciado em 2017.

O trabalho se desdobrou através de uma experimentação que chamou 
a atenção para a importância de conferir centralidade ao “uso educa-
cional do casarão Mariinha Barcelos”. O principal propósito foi con-
tribuir para a constituição das bases educacionais de um museu como 
ferramenta educativa e comunicativa disponível para a comunidade 
como um todo e representativa de sua história. Com esse intuito, a 
equipe da Arqueologika iniciou o ano de 2018 montando um labora-
tório no casarão, mantendo suas portas e janelas abertas e propiciando 
a visitação de grupos para acompanhar o trabalho: afinal, como traba-
lha um arqueólogo? Como as informações são produzidas?

Organizar essa ação foi uma forma de reafirmar o potencial museal 
da edificação, bem como de alargar a percepção comumente difundi-
da de que museus podem ser sinônimos unicamente de “exposição”. 
Nesse sentido, duas das salas foram adaptadas para receber uma par-
te do laboratório de arqueologia, enquanto as outras foram ajustadas 
para abrigar atividades educativas especificas, desenvolvidas ao longo 
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do ano pela equipe da Arqueologika e pelos educadores vinculados à 
SMEC. Considerou-se oportuno incorporar os jovens a esse processo, 
de modo que foi iniciado o programa de formação de jovens multi-
plicadores, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura e com a E.E. Maria Cecília Rezende Neves.

As atividades de ensino-aprendizado envolveram 4 bolsistas e 8 jo-
vens voluntários, vindos principalmente dos trabalhos desenvolvidos 
em 2017.estiveram centradas em uma formação com foco no patri-
mônio cultural e, em específico, no patrimônio arqueológico. Nesse 
sentido, os jovens tiveram como atividades o acompanhamento par-
ticipativo e propositivo na área educativa (recepção de grupos para 
visitar o laboratório) e nas atividades laboratoriais (participação na 
lida de limpeza, classificação e análise dos vestígios escavados no sítio 
arqueológico Valter Dentista).  

Considerando a avaliação positiva do estágio optou-se por estender o 
programa de formação a mais duas jovens que demonstraram interes-
se, tendo como foco, naquele momento, a organização da “II Mostra 
do Patrimônio Cultural de Tapira”. As novas estagiárias participaram 
de um processo inicial de formação através de uma ampla explanação 
sobre as atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas pela Arqueo-
logika no município, de modo a integrá-las efetivamente ao cotidiano 
da equipe. Além disso, o histórico do projeto educativo foi comparti-
lhado, de modo que elas pudessem formular proposições pertinentes 
para o evento. Elas decidiram organizar um concurso de desenhos (a 
ser divulgado nas escolas) e uma pesquisa fotográfica, a qual foi incor-
porada ao processo como um todo.

A segunda dupla de multiplicadoras também atuava como estudante 
no CAMTA, de modo que suas atividades estiveram estendidas àque-
las desenvolvidas em 2018 naquele espaço. Se em 2017 trabalhou-se 
com o tema “diversidade cultural”, em 2018 esse escopo foi ampliado, 
de modo que o desafio foi trabalhar “matemática e arqueologia”, bem 
como “oratória” (associando-o à temática da diversidade cultural). O 
tema da matemática foi desdobrado principalmente através das ativi-
dades de laboratório, e o de oratória foi exercitado através de uma ex-
posição que os alunos fizeram no espaço do empreendedor, a Mosaic 
Fertilizantes. 

Além do trabalho com os jovens aprendizes também foi feito um 
conjunto de atividades com alunos das escolas municipais, todos em 
protagonizados pelos professores (os mesmos que participaram do 
curso Os sentidos na lembrança: diálogos com educadores em 2017). 
Sabe-se que a música, a contação de histórias e as artes visuais são lin-
guagens que fazem parte do cotidiano das crianças em ambientes dos 
mais diversos, de modo que sua aplicação é constante e largamente 
vivenciada nas salas de aula de educação infantil, constituindo grande 
parte do ambiente escolar:  as canções são parte da rotina diária e anu-
al e já são esperadas pelas crianças em momentos específicos, como a 
hora da entrada, a hora do lanche, a hora de lavar as mãos etc – ou em 
momentos como “dia da família”, festa junina etc; no campo das artes 
visuais é visível como as salas de aula são coloridas, cheias de dese-
nhos, cores, quadros de avisos estilizados etc; já a contação de histórias 
entremeia muitas das atividades do dia-a-dia. 

No entanto, é comum que tais linguagens sejam utilizadas com obje-
tivos pouco delimitados, e que tenham um caráter de “descontração 
pela descontração”, de modo que o desenvolvimento de habilidades 
e aprendizados inerentes à sua constituição sejam inibidos ou mini-
mizados. Por conta disso, durante o desenvolvimento do PEP procu-
rou-se contribuir com essa reflexão junto aos professores, integrando 
e promovendo conversas constantes sobre o caráter pedagógico que 
acompanha essas atividades. 

Desse modo, foram feitas reuniões com o corpo docente a ser envol-
vido das atividades. Na ocasião, a continuidade do PEP foi destacada, 
e os professores foram convidados a compartilhar os conteúdos que 
estão abordando em sala de aula para que o patrimônio cultural pu-
desse ser trabalhado de modo interdisciplinar. Esta ação foi progra-
mada junto aos diretores de cada uma das instituições, em reuniões 
realizadas ao longo do processo.

Dentre as ações desenvolvidas destacam-se os encontros e oficinas 
com os educandos para sensibilização e preparação da II Mostra do 
Patrimônio Cultural de Tapira, desenvolvida de forma participativa e 
coletiva, pelas crianças e jovens da cidade, apresentando as riquezas 
e tesouros culturais tapirenses pelo viés do patrimônio. O conteúdo 
específico trabalhado foi selecionado pelos professores, de modo que 
dialogassem diretamente com os currículos escolares. 



A metodologia aplicada levou em consideração o conhecimento “do 
lugar onde se vive”, de modo a despertar e ampliar o olhar por meio 
de observação e descrição dos elementos percebidos no entorno. As 
atividades tiveram como base o inventário de referências culturais 
(bem como outros relatórios técnicos produzidos pela Arqueologika), 
o inventário participativo desenvolvido pelos educadores em 2017, a 
oralidade, os talentos, as histórias de vida e as biografias dos morado-
res de Tapira. 

Foi preconizado o estímulo à criação por meio de técnicas artísti-
cas, literatura, fotografia em criações individuais e coletivas para cada 
atividade. Todas as produções tiveram relação com a II Mostra do 
Patrimônio Cultural de Tapira, uma vez que geraram produtos a ela 
relacionados. Também foi conferida importância para os encontros 
intergeracionais para troca de conhecimento e saberes, promovendo 
valorização das heranças do passado/presente.

Com as crianças da creche a proposta levou em consideração as su-
gestões da diretora Juliana Elias e da coordenadora pedagógica Talita 
Marina. Tendo como pano de fundo o tema “brinquedos e brincadei-
ras de antigamente” as professoras da instituição fizeram uma apre-
sentação de teatro em que a personagem principal só gostava de brin-
car no computador, até que uma fada do tempo aparece para levar a(s) 
criança(s) a conhecer (conhecerem) as brincadeiras que se brincavam 
dos avós, contagiando-as com a vontade de sair de casa e explorar as 
“novidades de antigamente”. 

Os brinquedos foram levados pelos alunos, cujos pais receberam um 
bilhete na semana anterior noticiando a atividade e a importância de 
seu engajamento. Muitos pais produziram brinquedos artesanalmente, 
como minicarros-de-boi, telefone sem fio, bonecas de pano, bonecas 
de sabugo entre outros. Os objetos levados/produzidos posteriormen-
te também integraram a II Mostra do Patrimônio Cultural de Tapira.

Já no CEMEI a atividade elaborada envolveu a apresentação do te-
atro “Memórias de Infância”, inspirado no conto “O baú secreto da 
vovó”, de Heloisa Prieto. A escolha do tema considerou que as “coisas” 
são carregadas de histórias. A partir dessa percepção foi feita uma 
atividade utilizando um baú como receptáculo de objetos trazidos pe-
las famílias dos alunos, os quais foram apresentados aos expectadores 

através de uma narrativa teatralizada. Para realizar a atividade os pro-
fessores entregaram aos pais um bilhete pedindo que levassem à escola 
um objeto que lembrasse de um causo para integrar o baú. As crianças 
não puderam saber qual o objeto foi escolhido, para que o elemento 
“surpresa” não fosse abalado. No dia do encontro com as crianças foi 
feita a leitura performática do poema, na qual estavam inseridos os 
objetos locais na narrativa.

Para completar o ciclo de atividades feitas em 2018 junto à comuni-
dade tapirense destaca-se a Oficina Minhas Memórias Nossa Tapira, 
que teve como princípio motivar o grupo da Melhor Idade (ou Ativa 
Idade) a rememorar histórias através de objetos, exercitando uma ex-
posição que seria incorporada à II Mostra do Patrimônio Cultural de 
Tapira. A organização foi feita em parceria com a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social (CRAS), que divulgou as atividades através 
de um convite entregue individualmente ao grupo da Melhor Idade. 
As narrativas colocadas pelos participantes foram compartilhadas em 
grupo e valorizadas enquanto tal. As atividades foram realizadas no 
Casarão em 3 encontros com 2h30 de duração. O último encontro 
contou com a participação dos Jovens Aprendizes, que apresentaram 
suas reflexões (incluindo o mapa produzido em 2017) aos mais velhos 
como forma de ampliar suas bases de pesquisa.
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Fig.1. Ocupação cultural do Casarão: Oficina Minhas Memórias, Nossa Tapira. 
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O conjunto dessas atividades gerou um acervo que foi reunido/ pro-
duzido ao longo do ano através das oficinas desenvolvidas, e que foi 
incorporado à II Mostra do Patrimônio Cultural de Tapira, realizada 
em outubro de 2018. O objetivo principal da exposição foi comparti-
lhar os processos de recriação do patrimônio cultural tapirense empre-
endidos pelos jovens locais, com os quais trabalhou-se no contexto da 
sala de aula. Também foram expostos os recortes patrimoniais feitos 
pelo grupo da Ativa Idade, bem como suas produções artesanais. A 
exposição foi montada com apoio dos professores do município, que 
se organizaram em grupos para montar salas específicas que abriga-
ram o produto do trabalho de seus alunos.

Durante o tempo que a exposição esteve aberta ao público foram 
recebidos o público espontâneo e também grupos organizados pe-
las escolas e pela Prefeitura. Os visitantes tinham educadores à sua 
disposição para mediar a visita (Maria Tereza Parente, educadora da 

Arqueologika, Edla Carvalho, professora vin-
culada à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura e Amanda Kelly, estagiária que partici-
pou do programa de formação de jovens multi-
plicadores da Arqueologika). O acervo reunido 
também procurou inserir a história pré-colonial 
de Tapira na narrativa, através da apresentação 
da temática da Arqueologia. Todas as escolas do 
município realizaram visitações com educadores 
e alunos.  

Alguns visitantes chegavam tímidos, apenas 
olhando entre as janelas abertas. Logo, eram 
convidados a entrar, e ao reconhecerem-se nas 
fotografias espalhadas pelo casarão e nas histó-
rias impressas em sua arquitetura, esboçavam 
sorrisos de lembranças. Outros entraram no es-
paço, sendo recebidos pela equipe de arqueólo-
gos e educadores que ali estavam. A II Mostra 
também foi avaliada positivamente pela comu-
nidade tapirense.

EMBATES MEMORÁVEIS NA ARENA 
TAPIRENSE: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
EM CONSTRUÇÃO

A imersão no campo do patrimônio cultural implica, necessariamente, 
em conectar as angústias da autorreflexão ao conforto dos compar-
tilhamentos de memórias, num exercício aberto em que a nostalgia 
pode ganhar sentido de futuro. Esse foi o caminho trilhado pelo Pro-
grama Integrado de Educação Patrimonial vinculado à Gestão Ar-
queológica do Sítio Valter Dentista, desenvolvido em parceria com 
a comunidade tapirense entre os anos de 2017 e 2018. Durante esse 
período, um conjunto heterogêneo de atividades educativas passou a 
ser desenvolvido no município e, graças ao engajamento de institui-
ções locais, tornou-se chave para que a perspectiva de continuidade, 
na forma concreta pela implantação de um museu, pudesse ser uma 
realidade em 2020.  

Fig.2. Ações educativas no laboratório de arqueologia. Arqueóloga Jaqueline S. Belletti.
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A I Mostra do Patrimônio Cultural de Tapira (2017) e a II Mostra do 
Patrimônio Cultural de Tapira (2018) podem ser considerados como 
“experimentos expositivos” colaborativos, exercitados no Casarão Ma-
riinha Barcelos, a edificação mais antiga da cidade. Trata-se de uma 
referência histórica e cultural para grande parte da população local, 
de modo que muitos tapirenses consideram que se trata do lugar ideal 
para abrigar um museu local. Procurou-se promover, especialmente ao 
longo do ano de 2018, um processo de ocupação cultural dessa edifi-
cação, cujo objetivo central principal foi tornar seu espaço vivo, visível 
e suscitador de novas memórias, tanto quanto de velhas histórias.

O processo de ocupação educacional do Casarão Mariinha Barcelos 
se alimentou das produções no campo da Museologia Social, que pre-

coniza a necessária abertura das instituições museológicas aos anseios 
e prioridades da população local, construindo-se como um processo 
vivo e engajado na busca por relações humanas sustentáveis. A vo-
cação educacional dos museus foi colocada em relevo, destacando-se 
também seu papel para contribuir para a reversão das assimetrias so-
ciais e dos “modos” de contar histórias.  Nessa perspectiva, a comuni-
dade está no centro das decisões sobre o que preservar e como gerir 
o seu universo patrimonial. Espera-se que essas sejam bases para a 
constituição do tão desejado espaço de memória: o museu tapirense.
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Fig.3. Jovens memorialistas.
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