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RESUMO 
 

 

A presente monografia procura fazer uma análise das ocupações que ocorreram no alto-médio 

vale do rio São Francisco por meio de três sítios arqueológicos: o sítio Caixa D’água nas mar-

gens do rio São Francisco e os sítios Bibocas II e Lapa Sol que estão localizados na bacia do 

rio Jequitaí. Com a ajuda da geoarqueologia, esse trabalho busca por meio das geociências 

saber como o Homem durante o Holoceno médio utilizou dos recursos naturais e do ambiente 

em que eles se encontravam, procurando ver se há uma possível correlação entre as popula-

ções que frequentaram as margens do rio São Francisco, mais especificamente em Buritizeiro 

e aquelas que estiveram em seu afluente, o rio Jequitaí. As possíveis mudanças climáticas 

ocorridas nesse período também são abordadas, como formas de saber se elas alteraram ou 

não a vida desses grupos. 

 

 

Palavras-chave: Geoarqueologia. Holoceno. São Franscisco. Jequitaí.  



ABSTRACT 
 

 

This monograph intends to make an analysis of the occupations that occurred in the high-

middle São Francisco river valley through three archaeological sites: the Caixa  D’água site 

on the banks of the São Francisco River and the sites Bibocas II and Lapa  Sun that are locat-

ed on the Jequitaí river basin. Based in the geoarchaeology this paper searches through Geo-

science find out how the Man during the Middle Holocene made use of natural resources and 

the environment in which he lived, looking to analyze if there is a possible correlation be-

tween the population that lived to the banks of the São Francisco River, more specifically in 

Buritizeiro and those that have been in its tributary, the Jequitaí River. The possible climatic 

changes that occurred during this period are also addressed, as form to know if they have 

changed or not life of these groups. 

 

 

Keywords: Geoarchaeology. Holocene. São Francisco. Jequitaí. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Homem sempre esteve ligado ao ambiente que ele vive e, pensar na relação Homem x natu-

reza de modo separado é um erro, pois a espécie humana utilizou e modificou o seu meio. Na 

pré-história era essencial para as pessoas conhecer o ambiente em que estavam inseridos, pois 

assim conseguiriam: comida, água, um lugar seguro para dormir, matéria-prima, todos esses 

elementos significava mais controle sobre matas e florestas, ou melhor, qualidade de vida. 

Este trabalho tem objetivo principal de procurar fazer uma correlação de três sítios arqueoló-

gicos situados no estado de Minas Gerais, mais especificamente na bacia do rio São Francis-

co: o sítio Caixa D’água, sítio a céu aberto, localizado na margem esquerda desse mesmo rio, 

e os sítios localizados na bacia do rio Jequitaí, sítios sob abrigos, quartzitico e calcário, res-

pectivamente, afluente do rio São Francisco, Bibocas II e Lapa do Sol. Tais sítios foram ocu-

pados durante o Pleistoceno (19.000 – 9.500) e o Holoceno (9.500 – 2.000 AP), período em 

que o planeta passava por uma série de mudanças climáticas, que possivelmente afetaram a 

vida de todos que viviam nesse momento. 

Trata-se de entender, a partir da geoarqueologia, quais foram os atrativos, ou pelos menos 

parte deles, que podem ter atraído os grupos para ocupassem ou frequentassem os três locais. 

Ainda, a partir da cultura material exumada durante as escavações, coletas ou estudo das pin-

turas entender se estávamos diante das mesmas populações ou de grupos diferentes; pelos 

menos em alguns momentos específicos das ocupações.  

As mudanças climáticas ocorridas no Holoceno influenciaram diretamente na vida do Ho-

mem. Com isso através da revisão de estudos palinológicos (LORENTE, 2010; LORENTE et 

al., 2010;  CASSINO, 2011; CASSINO et al., 2011) este trabalho visa discutir mais especifi-

camente o cenário climático durante o Holoceno médio procurando identificar por meio des-

ses trabalhos se os sítios estudados foram prejudicados por um clima mais seco ou não. E fi-

nalmente, foi feita uma comparação dos dados provenientes dos três sítios estudados com o 

modelo do “Archaic gap” proposto por Araújo e colegas (2003; 2005). 

Perante desses dois pontos de estudos, esse trabalho é feito a partir de uma revisão bibliográ-

fica, onde se utiliza da geoarqueologia, subárea da arqueologia como referencial teórico para a 

discussão. A geoarqueologia procura por meio da junção da arqueologia e das geociências 
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buscar solucionar questões a respeito da ocupação humana em sítios arqueológicos, assim, 

através dessa abordagem esse trabalho foi pensando e desenvolvido.  

A monografia está divida em 5 capítulo. O capítulo I – Estado da Arte, apresenta a geoarqueo-

logia, seu desenvolvimento no mundo, os primeiros trabalhos, como a arqueologia e as geoci-

ências andavam juntos. Em um segundo momento é mostrado a geoarqueologia no Brasil, os 

trabalhos pioneiros, onde foram feitos, e como esse campo de estudo tem se desenvolvido no 

país. Também são mostrados os métodos e técnicas de trabalho, os meios utilizados e os cam-

pos de atuação. 

O capítulo II – Aspectos teóricos e metodológicos, está dividido em duas partes: a primeira 

apresenta os pressupostos teórico desse trabalho, mostra como a paisagem é vista e entendida 

ao longo dos séculos, como ela foi estudada na geografia e como a arqueologia a compreen-

deu nas suas distintas correntes teóricas. A segunda parte do capítulo nos diz a respeito aos 

métodos utilizados para compor essa monografia, os artigos, livros, dissertações e teses utili-

zadas, o porquê da escolha da área de pesquisa. 

O capítulo III – Os contextos: antrópico e físico, nos traz a pré-história e a história de região 

em estudo e também o ambiente natural da área: clima, hidrografia, vegetação, fauna, relevo, 

que são essenciais para a contextualização do ambiente. Nesse capítulo é mostrado também o 

contexto climático visto através do modelo denominado “Archaic gap” (ARAUJO et al., 

2003;2005) e de estudos palinológicos feitos na região. 

O capítulo IV – Os sítios pré-históricos de Buritizeiro e do vale do rio Jequitaí, apresenta os 

sítios que são focos dessa pesquisa, o sítio Caixa D’água em Buritizeiro, e os sítios Bibocas II 

e Lapa do Sol, localizado na bacia do rio Jequitaí, os sítios são apresentados mostrando suas 

características ambientais em uma meso e microescala e também os registros arqueológicos e 

alguns trabalhos feitos no local. 

O capítulo V – Discussões e consideração finais, foi feita uma análise contextualizando as 

características locais e procurando correlacionar esses locais, buscando ver as possíveis mu-

danças climáticas que aconteceram durante o Holoceno médio se elas tiveram influência dire-

ta na ocupação dos sítios arqueológicos que são temas centrais dessa pesquisa. Ainda, foi rea-

lizada uma pequena comparação entre o modelo proposto para região do Brasil Central e os 

dados dos três sítios em análise.
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CAPÍTULO I: ESTADO DA ARTE 
 

 

No início da década de 1960, a arqueologia passou por uma mudança teórica importante, o 

Histórico-culturalismo, corrente que até então vinha sendo utilizada por muitos arqueólogos e 

estava defasada devido às classificações dos artefatos e dos grupos humanos em “tradições”. 

Essa corrente teórica criava, assim, muitas dúvidas a respeito dos resultados que eram obtidos. 

 Com Binford (1962), veio um novo modelo teórico que passou a ser conhecido como “Nova 

Arqueologia” e que tinha como pressuposto central tornar a arqueologia uma disciplina mais 

“científica”, buscando novos métodos e técnicas nas ciências exatas e naturais. Esse modelo 

procurava adaptar as culturas humanas ao seu meio biológico, e suas atividades seriam deter-

minantes para a mudança cultural.  

Diante desse importante momento de modificação da base teórica da arqueologia, passam a 

surgir subáreas e uma maior interdisciplinaridade ao realizar as pesquisas e trabalhos. A Geo-

arqueologia surge nesse período, em que arqueólogos, preocupados em tornar seus trabalhos 

mais científicos, utilizam-se da geografia, geomorfologia, geologia e biologia para obter re-

sultados sobre os assentamentos humanos, a cronologia e a estratigrafia. 

 

1.1 – Arqueologia e Geociências 
 

Durante o século XVII, antes mesmo do nascimento da arqueologia como disciplina, Nicolau 

Steno propôs uma teoria conhecida como “Princípio da sobreposição de camadas”, em que a 

camada mais profunda seria sempre mais antiga que aquela que estava acima. Steno citado 

por A. Araújo (1999, p.35) também observou conchas fossilizadas, atribuindo-as, por seme-

lhanças, a animais conhecidos na época. Tal pesquisa pode ser considerada como primeiro 

estudo no qual se utilizaram não somente a arqueologia, mas também as ciências da terra. 

Até a metade do século XIX, acreditava-se que o surgimento da humanidade teria acontecido 

em um tempo recente, tudo que se sabia era baseado em acontecimentos descritos na bíblia. 

Foi nesse momento em que a arqueologia e outras disciplinas começaram a ganhar suas ma-

trizes. Todo o registro humano ou faunístico que era encontrado era levado para antiquários, o 
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qual ficava sob a responsabilidade dos colecionadores. Aquilo que não lhes interessava era 

descartado, sem nenhuma preocupação com os registros. Pesquisadores naturalistas, insatis-

feitos com as ideias que atribuíam a formação da terra a eventos bíblicos, começaram a se 

preocupar com os materiais arqueológicos e paleontológicos que eram encontrados em cama-

das mais profundas da terra, passando a estudá-los de forma conjunta, correlacionando os ves-

tígios humanos com ossos de animais (ARAÚJO, 1999). 

Com isso, há um rompimento da teoria conhecida como Catastrofismo, a qual tinha como 

princípio que o planeta teria surgido por meio de inúmeros desastres naturais, explicando as-

sim as diferentes camadas na superfície da terra. O Uniformitarismo foi o pensamento que 

veio para contrastar o modelo catastrófico; ele defendia que, para entender o passado, teria 

que se compreenderem as mudanças que ocorrem atualmente na terra. Essa abordagem permi-

tiu uma revolução no pensamento geológico e que se alavancassem as pesquisas em arqueo-

logia, deixando de ser apenas objeto de coleção dos antiquários (ARAÚJO, 1999). 

Os primeiros passos do que hoje é conhecido como geoarqueologia se iniciaram no século 

XIX, com pesquisadores “naturalistas”, que, escavando antiguidades, começaram a tirar in-

formações estratigráficas da superfície da terra; com isso, começavam a fazer interpretações a 

respeito do período que cada cultura teria existido. Por meio desses trabalhos, houve uma 

aproximação da arqueologia com as ciências da terra, e por muito tempo as duas disciplinas 

permaneceram unidas. Charles Lyell, nascido na Escócia, dedicou-se à geologia, foi uns dos 

primeiros pesquisadores a publicar um livro que evidenciava essa relação, em “Geological 

evidences of the antiquity of man” de 1863, no qual se mostra a relação das ocupações huma-

nas com a geologia (SILVA, 2013). 

Os trabalhos realizados em geoarqueologia estavam concentrados nos Estados Unidos e, de 

modo especial, na Europa. Já no final do século XIX, a pré-história já estava consolidada co-

mo uma disciplina em muitos países europeus. Cientistas trabalhavam utilizando a cronologia 

e os substratos terrestres para poder escavar. Empregando tais métodos, procuravam explicar 

as relações existentes entre os vestígios humanos e faunísticos encontrados juntos ou próxi-

mos, dentro das mesmas camadas estratigráficas. 

A. Araújo (1999) diz que a arqueologia nasceu de um problema geológico, devido ao fato de 

as pesquisas sempre associarem os vestígios com a cronologia e a estratigrafia do sedimento. 

Utilizava-se do evolucionismo cultural, que dizia que a história da humanidade poderia ser 

lida de modo linear através do perfil estratigráfico. Para fazer arqueologia naquele período, 
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conhecer métodos e técnicas das ciências da terra era de grande importância, pois, associado a 

geologia, a arqueologia se fundamentava em descobrir a antiguidade do Homem. 

No final do século XIX, os estudos arqueológicos ganharam novas abordagens com a geomor-

fologia, que é um campo da geografia física e tem como abordagem central o estudo da super-

fície terrestre. Na Escandinávia, estudiosos utilizaram técnicas geomorfológicas para estabe-

lecer cronologias por meio dos processos glaciais (SILVA, 2013). O trabalho de dois france-

ses, Edouard Lartet e Gabriel de Mortillet, formados em geologia e paleontologia, ganhou 

destaque com suas pesquisas em cavernas, usando a estratigrafia para obter cronologia para 

fazer as escavações (ARAÚJO, 1999). Não havia preocupação por parte dos pesquisadores de 

se fazer uma classificação estilística ou seriação dos artefatos, apenas utilizá-los como forma 

de datação.  

Durante o século XX, a arqueologia distanciou das geociências e passou a ter objetivos dife-

rentes em seu trabalho. Na Europa, isso ocorreu por uma maior aproximação com a geografia 

humana e com a etnologia. Nos Estados Unidos, devido às limitações da disciplina, ela nunca 

ganhou força. O surgimento do Histórico-Culturalismo também fez com que esse rompimento 

acontecesse, houve um interesse nas classificações das culturas humanas por meio de seus 

artefatos, denominadas “culturas” ou “tradições” e, pela primeira vez, os pesquisadores passa-

ram a se interessar pela história e pelos diferentes estágios de desenvolvimento humano 

(ARAÚJO, 1999). 

A Nova Arqueologia, com seu pensamento cientificista, trouxe de volta as técnicas da geolo-

gia e da geomorfologia para as pesquisas arqueológicas. Karl Butzer, em 1976, escreve o livro 

“Geoarchaeology: Earth sciences and the past”, e o termo geoarqueologia começa a ser usa-

do por outros profissionais, ganhando espaço dentro da arqueologia. Agora ligada a um novo 

modelo teórico, a geoarqueologia tem como marco central de seus estudos o entendimento 

dos sistemas adaptativos, em que a paisagem e os sedimentos passam a ser entendidos como 

ecofatos, ou seja, são vistos como evidências humanas, ajudando a compreender os processos 

socioculturais ocorridos no sítio. (SILVA, 2013), e uma preocupação maior com as culturas e 

seus respectivos artefatos, diferentemente dos trabalhos feitos no século XIX. 

Os processos de formação natural do sítio arqueológico foram propostos por Michael Shiffer 

citado por X. Villagrán (2008, p.16), que impulsionou as pesquisas arqueológicas a partir da 

década de 1970. Em seu modelo, o autor propõe uma maneira de analisar a formação do sítio 

a partir de três fatores que alteram o artefato. O primeiro é o modo como o artefato humano é 
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utilizado, mantido e, finalmente, descartado, criando assim o registro arqueológico. Os outros 

dois fatores que alteram os registros arqueológicos são a ação antrópica no local da deposição 

e a ação dos agentes naturais. Esses três fatores alterariam o artefato quanto a seu tamanho, 

forma e densidade. Com isso, conclui-se que um dos processos de formação do sítio criam e 

alteram o registro arqueológico, e o principal trabalho dos geoarqueólogos seria observar, 

durante a sua pesquisa, as transformações naturais que alteraram os vestígios culturais do sí-

tio. 

 

 1.2 – Geoarqueologia 

 

A geoarqueologia é a junção de elementos de ordem natural com aqueles de ordem cultural. 

Os artefatos são resultantes de ações culturais, enquanto os solos antropogênicos derivam de 

formações naturais; os dois elementos devem ser vistos juntos para, assim, poderem-se obter 

resultados mais eficientes no processo de formação do sítio. Os arqueólogos, em sua pesquisa, 

têm o objetivo de identificar tudo àquilo que está relacionado aos processos antrópicos, en-

quanto um geógrafo ou geólogo identifica as alterações do solo causadas pelo meio natural. 

Vistas dessa forma, trata-se de duas disciplinas com objetivos diferentes que se complemen-

tam, pois o Homem sempre esteve ligado ao seu meio. Assim, o papel do geoarqueólogo sur-

ge para entender as transformações que ocorrem no registro arqueológico antes mesmo de 

entender o comportamento humano por meio de seus artefatos. 

A. Araújo (1999), ao fazer uma definição daquilo que é geoarqueologia, coloca que esta é 

uma arqueologia bem-feita e amadurecida do ponto de vista teórico e metodológico. A disci-

plina apresenta-se muito mais próxima de outras áreas do que a arqueologia em si, sendo os 

seus métodos e técnicas mais interdisciplinares e com objetivos mais científicos. A geoarque-

ologia utiliza sensoriamento remoto, petrografia, mineralogia, análises espaciais, aerofoto, 

geoprocessamento, geoquímica, palinologia etc.  

Os trabalhos geoarqueológicos mostram o quanto a arqueologia é próxima das geociências e 

que elas deveriam ser vistas de modo conjunto. Isso, porque, a partir do momento em que se 

trabalha com os processos de formação de um sítio, é que se tem acesso não apenas ao mate-

rial antrópico, mas também faunístico, vegetal, sedimentológico, que fazem parte do sítio e 

das transformações que ocorreram no local.  
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A gearqueologia também utiliza métodos apurados para fazer suas análises e obter resultados 

mais concretos, como microscopia óptica, difração de raios-X, microssonda eletrônica, fluo-

rescência de raios-X, análise gravimétrica, microscopia eletrônica de varredura com sistema 

de microanálise química e técnicas geomorfológicas para trabalhos submersos. As análises de 

pólen e de fitólito são usadas para fazer a reconstrução da paisagem, bem como se utilizam 

aparelhos geofísicos para identificar estruturas e sepultamentos. Técnicas de datação, como as 

radiométricas, são utilizadas para obter datações absolutas. Os métodos e técnicas emprega-

dos nas pesquisas podem variar muito dependendo do interesse da pesquisa e da sua proble-

mática. A geoarqueologia não se atém apenas aos conceitos de arqueologia e das ciências da 

terra, ela utiliza tudo aquilo de que necessita, seja da química, da física ou da matemática.  

A estratigrafia é uma disciplina da geologia fundamental nas pesquisas arqueológicas, pois, 

através da identificação das diferentes camadas do solo, é possível assimilar os solos antrópi-

cos. Conhecer a estratigrafia é essencial durante uma escavação, assim como distinguir os 

diferentes tipos solos por meio da pedologia. Essas disciplinas mostram a importância desses 

conhecimentos para a realização de uma pesquisa geoarqueológica. No entanto, não se deve 

limitar as geociências apenas à geoarqueologia, mas expandir para todos os trabalhos arqueo-

lógicos, pois são conhecimentos imprescindíveis para fazer uma escavação e uma reconstru-

ção da paisagem.  

Essa relação existente entre arqueologia, geologia e geografia foi de suma importância para a 

recuperação do modo de vida dos nossos antepassados e sua adaptação ao ambiente. As mu-

danças que sucederam no local desde as ocupações passadas até hoje devem ser vistas e inter-

pretadas pelos arqueólogos. French citado por Kashimoto, Sallun, Suguio (2008, p.110) diz 

que a geoarqueologia depende mutuamente da inteiração do ambiente físico com o meio cul-

tural; para o autor, o principal objetivo é construir um modelo integrado do sistema cultural e 

interpretar os impactos antrópicos que ocorreram na natureza e também as mudanças que a 

natureza provoca no Homem. 

Os estudos em geoarqueologia tendem a seguir suas pesquisas por meio de três questões prin-

cipais: i) a reconstituição de ecossistemas humanos que envolvem a estrutura da paisagem por 

meio das formações rochosas, sedimentos quaternários e da geomorfologia; ii) a estrutura do 

sítio, com sua forma e os componentes físicos e químicos do solo e sedimentos; iii) as mu-

danças na paisagem, nas variações climáticas, estratigráficas e sedimentares. Busca-se perce-

ber o contexto da paisagem, o contexto estratigráfico, a formação do sítio e suas modifica-
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ções. As pesquisas permitem entender a apropriação e a transformação dos ambientes pelos 

grupos pré-históricos, ou mesmo históricos. Em suma, os estudos geoarqueológicos contribu-

em para entender a função dos diferentes espaços utilizados e suas inter-relações com os dife-

rentes locais. 

 

1.3 – A Geoarqueologia no Brasil 
 

No Brasil, os primeiros passos da geoarqueologia iniciaram da mesma forma que na Europa e 

nos Estados Unidos. Por meio do uso de métodos e técnicas advindas da geografia e geologia, 

os primeiros profissionais, arqueólogos ou não, dedicaram-se a pesquisar os sambaquis e a 

descobrir a respeito dos habitantes que viveram ali. As primeiras pesquisas foram feitas nos 

anos de 1950 por Antônio Teixeira Guerra, que procurou identificar se as formações dos sam-

baquis eram naturais ou artificiais e, com ajuda de dados geomorfológicos e granulométricos, 

conseguiu provar a origem artificial deles (SILVA, 2013). 

Durante o mesmo período, o casal Emperaire escavou os sambaquis nas baías Paranaguá e 

Antonina. Eles utilizaram as análises microestratigráficas e fizeram uma relação do sítio com 

o ambiente, coletaram polens para análise e assim fizeram uma reconstrução cronológica dos 

sambaquis. Com seu trabalho, os pesquisadores conseguiram os primeiros dados a respeito da 

antiguidade desses montículos. Também houve um grande interesse na indústria lítica, no 

conjunto pré-cerâmica, e análise de pinturas rupestres (RODET, 2006).  

Os estudos sobre a Terra Preta arqueológica na Amazônia também foram pioneiros para o 

desenvolvimento da geoarqueologia no Brasil. O viajante naturalista Charles Hart, em suas 

viagens, observou o quão diferente era esse tipo de solo, por meio da observação de suas pro-

priedades físicas e químicas (KERN; REBELATTO apud SILVA, 2013, p.73). Atualmente 

muitas pesquisas vêm sendo realizadas na Terra Preta para saber sua origem e composição; 

com ajuda de meios geológicos e químicos, as pesquisas têm avançado. 

Na Amazônia, além da Terra Preta, outros objetos de estudos foram analisados utilizando-se 

da geoarqueologia. Os pesquisadores Alves e Lourenço citado por Kern (2008) empregaram a 

magnometria (arqueofísica) para identificar urnas e fornos. No Museu Emilio Goeldi, as pri-

meiras pesquisas alusivas a pedoarqueologia, arqueogeoquímica e biogeoquímica se iniciaram 

no final dos anos 1980. Tais pesquisas conseguiram utilizar das ciências naturais para ajudar 
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nas interpretações arqueológicas e obter melhores resultados a respeito das fontes de matéria-

prima, do tipo de cerâmica, do padrão de assentamento dos sítios e das gêneses de Terras Pre-

tas.  

Os grupos caçadores-coletores também foram objeto de pesquisas geoarqueológicas,  Afonso 

citado por Silva (2013), estudou essas populações no estado de São Paulo nos sítios Serra 

Azul e São Simão. Lá ele confrontou a indústria lítica dos sítios arqueológicos com a base 

rochosa do local. Estudos que relacionavam a pintura rupestre e a paisagem também foram 

feitos a fim de identificar padrões (SILVA, 2013).  

Aziz Ab’Saber citado por Afonso (2008, p.97), respeitado geógrafo, por meio de seus conhe-

cimentos em geomorfologia, inicia as primeiras discussões a respeito do paleoclima e de as-

sentamentos humanos no final dos anos 1980. Estudos sobre a paisagem também foram feitos 

por Bitencourt (1998), Bitencurt & Rodet (2001), Linke (2008), Kipnis & Scheel-Ybert 

(2005), Nogueira; Schmitz & Rogge (2015), que procuraram caracterizar elementos naturais 

como solo, rios, rochas, vegetação e elementos antrópicos, como sítios arqueológicos, pasta-

gens e áreas rurais.  

Na arqueologia histórica, também têm aparecido pesquisas feitas com a ajuda da geoarqueo-

logia.  Albuquerque citado por L. Silva (2013, p.74) utilizou-se da geografia e de suas técni-

cas para análise do perfil estratigráfico de um forte militar em Pernambuco, construído no 

século XVI. Com esse trabalho, ela conseguiu identificar o local de assentamento e as diferen-

tes funcionalidades daquele espaço. Rubin, Teodoro e Garcia citado por L. Silva (2013, p.74) 

também empregaram a geoarqueologia para fazer seus estudos no sítio histórico do Pelouri-

nho, na Bahia; por meio da estratigrafia, conseguiram descobrir vários artefatos que foram 

usados desde as primeiras ocupações do local.  

Trabalhos científicos com o envolvimento da geoarqueologia se iniciaram na década de 1980 

e aos poucos foram ganhando seu espaço nos congressos e em suas mesas de debate. Em 

1990, no 36° Congresso Brasileiro de Geologia, pela primeira vez houve uma sessão de geo-

arqueologia. Na Associação Brasileira de Estudo de Quaternário, desde seu primeiro congres-

so, em 1987, já havia trabalhos em geoarqueologia. Nos eventos da Sociedade Brasileira de 

Arqueologia, várias publicações, artigos e mesas temáticas a respeito do tema têm surgido. 

Com esse reconhecimento notável da geoarqueologia nos mais variados encontros, têm surgi-

do tantas outras publicações (RUBIN; SILVA, ROSICLÉR; SILVA, MARCOS, 2008; PA-
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RENTI, 2000), livros (RUBIN & SILVA, 2008; 2012), como dissertações (VILLAGRÁN, 

2008; SILVA, 2013; PENHA, 2015) e teses (WAGNER, 2009; BROCHIER, 2009) .  

Para fazer uma pesquisa arqueológica atualmente, é necessário estar aberto à interdisciplinari-

dade que essa área oferece. Muitos trabalhos vêm sendo feitos com equipes compostas de 

profissionais de diversas especialidades, como biólogos, geólogos, geógrafos, que ajudam a 

completar o trabalho do arqueólogo, expandindo a pesquisa e trazendo uma análise do ambi-

ente como um todo.  

Hoje, a geoarqueologia se apresenta consolidada como um campo forte atuante para arqueo-

logia. As áreas de pesquisas estão mais próximas uma das outras. Fazer uma separação de 

quando se está fazendo uma pesquisa bioarqueológica ou arqueométrica não é mais necessá-

rio, porque todas elas utilizam métodos das ciências da terra e das ciências naturais para de-

senvolver suas pesquisas e fornecem dados a respeitos dos ecossistemas pré-históricos. A ge-

oarqueologia engloba uma interdisciplinaridade e com isso se funde com outros campos, tor-

nando-se aberta a novos métodos e técnicas, seja para arqueologia ou qualquer outra discipli-

na. 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
 

 

2.1 – Arqueologia, Geociências e Paisagem 

 

Paisagem como conhecemos hoje, é uma palavra que apresenta uma gama de significados em 

diversas disciplinas. Neste trabalho será tratada a paisagem através de duas disciplinas, a geo-

grafia e arqueologia, para assim podermos fazer uma análise da região do alto médio rio São 

Francisco, mais especificamente a partir dos resultados obtidos através das pesquisas arqueo-

lógicas realizadas nos municípios de Buritizeiro e Jequitaí. 

O termo paisagem deriva do alemão landschaft, que era usado durante o período medieval e 

relacionado ao conceito de sítio/fazenda com seus habitantes. Esta palavra pode ter surgido a 

partir de landschaft que significa “criar a terra, produzir a terra”. Em holandês, a palavra apa-

rece com a mesma grafia, mas com significado diferente, no século XVII ela se relaciona as 

técnicas de representação iluminista. O termo em inglês se origina do holandês e é definido 

como view of the land ou representation of the land (HOPKINS apud NAME, 2010, p.165).  

O vocábulo paisagem que utilizamos vem do francês paysage que está ligado a técnicas re-

nascentistas, o radical pays é de origem medieval que significa “habitante” e “território” ao 

mesmo tempo (NAME, 2010). Estes conceitos nos revelam que paisagem não seria aquele 

espaço estático que comumente pensamos, mas sim um local dinâmico que a todo tempo é 

transformado pelas pessoas que as ocupam. 

A partir dessa definição chegamos ao conceito de cultura que também apresenta um grande 

conjunto de significados. A cultura ela se relaciona com a paisagem, ela é compreendida co-

mo o trabalho a interação do Homem com a natureza na produção e ainda quanto ao conjunto 

e ideias valores, crenças e ordem moral (COSGROVE apud NAME, 2010, p.165). 

Meinig citado por L. Name (2010, p.164) apresentou alguns conceitos para paisagem, dentre 

eles a pesquisadora coloca que o “principal problema” da paisagem é que ela não é composta 

apenas daquilo que vemos com nossos olhos, mas de tudo aquilo que está em nossas mentes. 

Podemos ver através disso, que paisagem vai além daquilo que vemos, mas ela está relaciona-

da com aquilo que pensamos que, por meio de nossos pensamentos construímos o espaço em 
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que observamos. Na idade Moderna os olhos ganham muita importância (JAY apud THO-

MAS, 2001, p.168), o olhar fixo é mediador entre o mundo externo e interno, materialidade e 

mente. Com isso, o observador é associado à razão e cultura, enquanto o objeto, aquilo que é 

observado, é considerado como uma natureza passiva (BENDER apud THOMAS, 2001, 

p.168). 

Sauer citado por L. Name (2010, p.169), um geografo pertencente da geografia clássica ao 

falar do estudo de paisagem considera “área” como sinônimo do mesmo. Para ele a paisagem 

seria composta de uma área de distintas formas, que seria ao mesmo tempo cultural e natural. 

Em seus trabalhos classificou a paisagem em dois tipos, que ainda costumam ser usada atual-

mente, a natural, que seria tudo aquilo que está intocado pelo homem ou pouco alterado, e a 

cultural, que seria o espaço antropomorfizado, onde o Homem é um agente ativo na paisagem 

natural.  

Mais adiante, em suas pesquisas Sauer citado por L. Name (2010, p.169) aprofunda melhor na 

sua conceituação de paisagem cultural a partir de uma visão geográfica de como os povos 

viviam, alimentavam, buscavam ferramentas e se deslocavam. A cultura para ele seria a asso-

ciação de elementos criados pelos Homens com aquilo que eles conheciam e utilizavam do 

ambiente.  

Os antropólogos J. Clifford e C. Geertz citado por L. Name (2010, p.178) falam que a cultura 

não está dentro da mente humana, mas funciona através do Homem, ela é como um texto, que 

apresenta um contexto, que pode ser lido, escrito e compreendido em distintos momentos e de 

forma particular. Esta é uma perspectiva intertextual, onde a paisagem pode ser interpretada 

por diferentes grupos e assim ter resultados diferentes. Essa perspectiva dá à paisagem um 

cunho ideológico. 

Na arqueologia, o Histórico-Culturalismo em meados do século XX, por meio de questões 

adaptativas e das teorias evolucionistas, acreditava que o Homem se relacionava com o seu 

meio natural através de suas técnicas e quanto mais sofisticadas elas seriam, melhores seriam 

as condições de sobrevivência desses povos. O difusionismo estava muito ligado a esse pen-

samento, nele o ambiente determinaria a cultura dos grupos humanos, junto com os artefatos 

que eram peças chaves para a classificação das diferentes sociedades. 

A Nova Arqueologia trouxe outra concepção de pensamento em relação Homem X natureza. 

Junto a teoria de sistemas aplicada aos elementos da natureza, passaram a considerar a diver-
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sidade da paisagem geográfica, fazendo a relação do ambiente com os artefatos encontrados, o 

processo de formação do sítio, interesse na mobilidade, nos assentamentos, na organização 

tecnológica e na variabilidade artefatual entre os sítios.  

Na arqueologia pós-processual alguns autores como I. Hodder (2003) fazem uma tentativa de 

fazer uma arqueologia mais metodológica, buscando os significados, processos e estruturas, 

as semelhanças e as diferenças que existem entre os artefatos e mesmo os grupos sociais. Essa 

corrente está interessada no porque da escolha de um local e não de outro.  

Assim como na geografia e na antropologia, a arqueologia preocupada com a construção do 

espaço social começou a analisar a paisagem como um texto, que podia ser lido e interpreta-

do, por meio de seus signos, utilizando-se da hermenêutica (TILLEY apud LINKE, 2008, 

p.24). Havia também outras abordagens, dentre elas a que valorizava a relação social entre os 

grupos produtores dos vestígios arqueológicos, onde essa relação estaria expressa na distri-

buição do material na paisagem (ZARANKIN; ZARANKIN & NIRO; HABER apud LINKE, 

2008, p.24). 

O estruturalismo, corrente teórica muito presente na arqueologia sugere uma lógica que estru-

tura a cultura, que é visível nela, associado a cultura material e a maneira que ela está distribu-

ída na paisagem (LINKE, 2008). 

Tais abordagens consideram a paisagem como uma grande fonte de informação e compreen-

são do mundo passado, só que cada abordagem utilizou-se de diferentes métodos para alcan-

çar seu objeto de pesquisa. A paisagem na arqueologia se tornou atualmente um meio bastante 

significativo de estudar os povos e sua cultura, e duas áreas dentro dela se destacam no estu-

do, a geoarqueologia e arqueologia da paisagem. 

A Arqueologia da paisagem, Linke (2008), Kipnis & Scheel-Ybert (2005), Nogueira; Schmitz 

& Rogge (2015), procura fazer uma intervenção mínima no registro arqueológico, nessa pers-

pectiva o pesquisador tenta entender o modo de ocupação das populações passadas que habi-

taram um território. O artefato não é visto de modo isolado no ambiente, ele é compreendido 

dentro de um contexto em que ele está localizado. Ela se utiliza de geoindicadores: solo, for-

mações rochosas, vegetação, hidrologia, que são elementos do meio físico e biótico que estão 

presentes na natureza, eles são analisados como partes fundamentais para compreensão do 

vestígio arqueológico. 
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A geoarqueologia procura fazer uma reconstituição dos ecossistemas humanos, envolvendo 

todos os elementos da paisagem, aspectos do solo, vegetação, clima, hidrografia, junto a ves-

tígios do sítio arqueológico, como componentes físicos, químicos e biológicos. Seus métodos 

de pesquisa permitem não só fazer uma reconstituição dos fatores culturais e dos ecossistemas 

humanos, mas também de contextos evolutivos, geológicos, biológicos e climáticos. Seus 

estudos podem ser feitos a partir de dois referenciais, um relacionado à paisagem e o outro ao 

sítio arqueológico. 

Para fazer a relação do Homem com o meio onde ele vive, pensando nos meios adaptativos, 

produção de recursos, e modos de sustentabilidade o espaço deve ser considerado. O espaço 

na geografia ao longo de décadas foi sendo desenvolvido e trabalhado nas diferentes concep-

ções. Na geografia inicial o termo não era muito importante, mas alguns grandes estudiosos 

da época falaram sobre, como Ratzel (LINKE, 2008), onde o espaço é visto como base indis-

pensável para a vida Homem, tendo grande valor em sua história.  

Na geografia critica que se utilizava do materialismo histórico e da dialética, o conceito de 

espaço passa a ser mais explorado nos estudos. O espaço passa a ser concebido como locus, 

onde as relações sociais são reproduzidas, ou seja, local de reprodução da sociedade A geo-

grafia humanista também surgiu no mesmo período da geografia critica e, de acordo com Tu-

an citado por L. Name (2010, p.172) essa teoria considera os sentimentos espaciais e as ideias 

de grupo sobre o espaço a partir de suas experiências. 

O arqueólogo L. Binford citado por A. Isnardis (2008, p.33) elucida a respeito da importância 

do espaço para o entendimento dos modos de subsistência e assentamento dos grupos huma-

nos. Para ele os diferentes locais apresentam diferentes funções e com os estudos das distintas 

funcionalidades dos locais, se pode fazer uma análise do conjunto artefatual que ajudará na 

compreensão do sistema como um todo. 

T. Ingold citado por Thomas (2001, p.170) ao falar do espaço diz que ele a princípio é vazio 

de significado e por meio da ação humana ele é transformado em “lugar”. Arqueólogos ao 

analisar a paisagem do passado em um primeiro momento a veem como um agregado de for-

mas, tipos de solos, vegetação, formação rochosa, para só depois então se voltar a ela, e ver 

como esses elementos eram percebidos pelas populações passadas. O que T. Ingold aponta 

sobre a “paisagem ser percebida” é uma abordagem onde o Homem é separado pelo seu inte-

rior e exterior, toda informação que ele recebe do mundo de fora é internalizada, construindo 

assim uma “imagem mental” da paisagem (TAYLOR apud THOMAS, 2001, p.170 ). 
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O espaço sempre esteve ligado ao Homem, sendo um lugar de grande importância para reali-

zação de suas atividades e local onde são criadas as relações sociais. A paisagem está inserida 

dentro do espaço, onde o Homem a cria, modifica e vive.  

A paisagem é onde os diferentes grupos culturais agem, ela é constituída por elementos natu-

rais e por aqueles construídos pelos Homens. Os grupos humanos sempre receberam influên-

cias do meio natural, ao mesmo tempo em que sempre utilizaram e dele se apropriaram, alte-

rando, modificando e exercendo sua influência sobre ele (LINKE, 2008). 

Não pode considerar a paisagem como estática, ela deve ser percebida como uma construção 

social imaginária que está em constante movimento e que altera a cultura. A todo o momento 

os seres humanos estão caminhando, passando pelos diferentes lugares e deixando suas mar-

cas, algumas muito visíveis, outras quase impercebíveis. Os sítios arqueológicos são pequenas 

partes que foram habitadas onde podemos encontrar vestígios passados, os limites são arbitrá-

rios, pois remete a uma pequena parcela de um espaço que estava sendo utilizado. Pesquisa-

dores como Politis e Binford citado por Tobias Jr. (2010, p.93), dizem que a ocupação huma-

na pretérita, em um dado território, podia chegar a 10.000 Km², ou a 300.000 Km² respecti-

vamente. Assim, o que temos hoje de informação sobre o modo de ocupação dos grupos hu-

manos passados é muito pouco em relação à grandeza do espaço em que eles, provavelmente, 

viviam. 

Dessa forma, a arqueologia da paisagem consiste no reconhecimento das relações espaciais 

que existem entre os diferentes dados do registro arqueológico, como forma de emitir um uso 

do passado da paisagem e identificar as formas de se relacionar com ela (BENES & ZVELE-

BIL apud TOBIAS JR., 2010, p. 93). Para ter uma compreensão da paisagem como um todo é 

de extrema importância que se veja que os fatores humanos ou não que estão presentes nela, 

pois homem grupos humanos e paisagem devem ser considerados de forma conjunta. 

 

2.2 – Metodologia de Pesquisa  
 

Buscando analisar o modo de ocupação das populações pretéritas que habitaram o alto médio 

vale do rio São Francisco, mais especificamente na região onde estão localizados os municí-

pios de Buritizeiro e Jequitaí durante o final do período Pleistoceno e durante o Holoceno, 

será feito uma revisão bibliográfica como método de pesquisa e análise da paisagem. 
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No primeiro momento da pesquisa bibliográfica buscou-se reunir informações a respeito da 

formação da Geoarqueologia como um campo de pesquisa da arqueologia. Por meio dessa 

pesquisa procurou-se resgatar as primeiras pesquisas em arqueologia e seus primeiros méto-

dos e técnicas utilizadas. Foi feita uma retrospectiva mostrando os primeiros pesquisadores e 

suas abordagens, o desenvolvimento da arqueologia e como ela andava junta com as geociên-

cias. De modo separado mostrou-se o desenvolvimento da disciplina no hemisfério norte (Eu-

ropa e Estados Unidos) e no Brasil, unido a seus respectivos objetos de pesquisa.  

Autores como A. Araújo (1999) e T. Beach et al (2008) tiveram  um papel importante, pois 

com eles foi possível mostrar como arqueologia e as geociências trabalhavam juntas e seus 

modelos de trabalhavam se pareciam. Por meio do trabalho de L. Silva (2012) foi possível 

chegar a muitos outros autores que tratavam da trajetória da disciplina tanto no Brasil, como 

em outros países. J. Rubin de Rubin et al (2008; 2013) com seu livro Geoarqueologia: Teoria 

e Prática, foi possível ter um amplo conhecimento dos diferentes trabalhos em geoarqueolo-

gia com diferentes pesquisadores. 

Após conseguir um grande conhecimento da disciplina e de seus métodos e técnicas, foram 

iniciadas as pesquisas bibliográficas a respeito da área de estudo. Procurou-se ver onde a regi-

ão está situada, quando ela começou a ser ocupada nos períodos pré-histórico e histórico, o 

clima, a vegetação, fauna, flora, relevo, para assim construir uma noção geral da paisagem em 

que o sítio está localizado. A palinologia foi um recurso muito importante para o desenvolvi-

mento do trabalho, pois com ela conseguiu-se ter conhecimento da paisagem, clima e vegeta-

ção da área no período pré-histórico. Os estudos em palinologia realizados na região foram 

utilizados como um dos instrumentos para que a análise da paisagem deixa de ser menos su-

posição e passa ser mais “palpável”. 

O levantamento histórico foi realizado através das leituras de relatos feitos por pesquisadores 

naturalistas que viajavam pelo Brasil, Spix e Martius (1981) fazem uma extensa descrição do 

vale do rio São Francisco no século XIX, relatam sobre os animais existentes ali, da flora en-

contrada, como as pessoas que viviam naquela região, utilizavam da natureza. Outro autor 

importante foi D. Vasconcelos (1974; 1994) que também escreveu sobre a região. M. Santos 

(2004) com sua pesquisa a respeito dos bandeirantes no rio São Francisco, foi um autor signi-

ficativo para entender como se deu a ocupação na área. 

H. Baggio (2002), D. Melo (1992) e V. Viana (2006), com seus trabalhos feitos no município 

de Buritizeiro puderam colaborar com dados do clima, do relevo, geologia, da vegetação, in-
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formações preciosas a respeito das veredas, que são características da região. F. Andrade 

(2008), com suas pesquisas sobre os peixes do rio São Francisco foi um autor relevante para 

conhecer as características do rio e as espécies de peixes e assim compreender a ocupação do 

setor. As pesquisas depalinologia realizadas no município de Buritizeiro através dos trabalhos 

de F. Lorente et al (2010), F. Lorente (2010), R. Cassino (2011), R. Cassino et al. 92011), 

foram fundamentais para um levantamento climático da área em questão.   

Com o auxílio dos relatórios a respeito das pesquisas arqueológicas em Buritizeiro e Jequitaí, 

Rodet (2010; 2014) e Brandt & Piló (1996), conseguiu-se dados importantes para a composi-

ção desse trabalho. As dissertações de Bassi (2012), Alves (2010) e Tobias (2010), também 

trouxeram informações formidáveis, dos sítios Bibocas II, Caixa D’água e Lapa do Sol, res-

pectivamente. Todas essas pesquisas ajudaram na reconstrução do ambiente com o Homem a 

partir de seus vestígios e de tudo aquilo que era explorado por eles. 

A escolha do rio São Francisco para esse trabalho está relacionada primeiramente pelo fato de 

ser um grande rio que possui muitos afluentes e subafluentes, formando uma bacia hidrográfi-

ca, que, certamente, servia como rota para antigas populações. O rio também se apresenta 

como um local estratégico para sobrevivência, com a diversidade de fauna e flora, e com isso 

nos faz pensar que a todo o momento pessoas circulavam por suas margens e seguiam por 

seus afluentes, utilizando o rio como caminhos de entradas e saídas e como sustento para 

aglomerações humanas. Por outro lado, os trabalhos arqueológicos realizados na região pro-

duziram, ao longo de aproximadamente de 30 décadas, um grande número de dados que, alia-

dos as questões geoarqueológicas, servem de subsídio para a reconstrução do passado dessas 

populações. 

O sítio Caixa D’água foi escolhido devido a sua localização à margem do rio São Francisco, e 

por estar em um setor onde há presença de corredeiras, que é uma das poucas encontradas ao 

longo de todo rio, tornando um local privilegiado. A presença das corredeiras permite uma 

forma mais simples de atravessar o rio sobre as pedras, mas, principalmente, a presença das 

cachoeiras é um facilitador na hora da pesca, principalmente no período da piracema, momen-

to que os peixes sobem o rio para a reprodução. Outro fator de importância é tanto a antigui-

dade da ocupação (as primeiras ocupações estão por volta de 11.000 AP), quanto por ser um 

grande cemitério do período pré-histórico (Holoceno médio, por volta de 6.000 AP), mostran-

do que ali de fato houve uma ocupação intensa.  
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Enfim, para atingir resultados mais amplos a respeito da população que viveram na região do 

alto médio rio São Francisco foi necessário relacionar os sítios dos dois municípios (Buritizei-

ro e Jequitaí): relacionou-se os resultados arqueológicos alcançados sobre o município de Bu-

ritizeiro, sítio Caixa d’água aos sítios de Jequitaí, Bibocas II e a Lapa do Sol. Esses últimos se 

encontram na região cárstica do Curral de Pedras, Riacho Fundo e no córrego Bibocas, aflu-

ente do rio Jequitaí que por sua vez é afluente da margem direita do rio São Francisco, desa-

guando poucos quilômetros a jusante do sítio Caixa D’água. Essa proximidade nos faz pensar 

a princípio que tais locais poderiam ter uma comunicação, seja de pessoas transitando entre 

locais, ou mesmo de matérias-primas, caça, pesca, etc.  
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CAPÍTULO III: OS CONTEXTOS – ANTRÓPICO E FISÍCOS 
 

  

O munícipio de Buritizeiro está localizado a noroeste do Estado de Minas Gerais, na região do 

alto médio rio São Francisco. De acordo com a divisão do Instituto de Geociências Aplicada 

(IGA), o município insere-se na região administrativa do norte do estado de Minas Gerais à 

margem esquerda do rio São Francisco, em uma altitude 502,75 metros (BAGGIO, 2002). 

Apresentando uma área de 7.253.25 km², Buritizeiro faz limites com muitos municípios do 

norte e noroeste do estado. A leste se encontra Pirapora, que está na margem direita do rio; a 

sudoeste Várzea da Palma e Lassance; ao sul, Barreiro Grande e São Gonçalo do Abaeté; a 

oeste, João Pinheiro; ao norte, Santa Fé de Minas e Ibiaí; a nordeste, Lagoa dos Patos (BAG-

GIO, 2002). 

Figura 1: Localização de Buritizeiro e Jequitaí no estado de Minas Gerais. 
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3.1 – A Pré-História da Região   

 

As primeiras ocupações do alto-médio São Francisco remetem ao período do Pleistoceno, a 

mais ou menos 12.000 anos. As primeiras ocupações que se tem registro são de sítios arqueo-

lógicos na região do vale do rio Peruaçu (Lapa do Boquete) e na região carstica de Lagoa San-

ta (Lapa Vermelha IV, Grande Abrigo de Santana do Riacho, etc.). Nesses locais foram en-

contrados diversos vestígios que mostram algumas características dos povos que ali frequen-

taram.  

Culturalmente essa região pode ser divida em quatro momentos: a passagem Pleistoce-

no/Holoceno (12.000/9.000 AP); Holoceno inferior (9.000/7.000 AP); Holoceno médio 

(7.000/2.000 AP); Holoceno superior (2.000/Invasão europeia).  

No primeiro momento encontra-se uma grande variedade de vestígios líticos antrópicos mais 

elaborados, procuram-se boas matérias-primas e as peças possuem morfologia repetitivas. As 

indústrias líticas de Lagoa Santa e Santana do Riacho, são lascadas em sua grande maioria sob 

quartzo, mas também se encontra em sílex e calcário. Na região de Diamantina a indústria  

lítica está associada a estruturas de combustão, sendo alguns artefatos bifaciais em quartzo, os 

artefatos mais antigos estão entre 10.560 e 10.210 anos AP. Na parte cárstica do vale do rio 

Peruaçu a indústria lítica era escolhida de modo muito cuidadoso com um tratamento sistemá-

tico, a matéria-prima mais usada foi o sílex, assim como na região de Montalvânia e Januária. 

Na bacia do rio Jequitaí se tem uma indústria litica de debitagem sobre seixos de quartzito  e 

silexito e cristais de quartzo. Em Buritizeiro o quartzito/arenito silicificado, o quartzo, o sile-

xito e o arenito arcoseano são as matérias-primas mais encontradas. Não se tem informações 

de cerâmica e arte rupestre, os grupos humanos não viviam fixos, não se limitavam aos sítios, 

viviam da caça, pesca e coleta de alimentos (PENHA, 2015; BASSI, 2012; ALVES, 2010).  

No segundo momento, A indústria lítica encontrada nos abrigos fica mais simples, mas sem 

perder as características de tempos passados, ainda não há registro da presença de arte rupes-

tre e nem das vasilhas cerâmicas. Há ocorrência de sepultamentos em Lagoa Santo e no vale 

do rio Peruaçu (ALVES, 2010). 

No terceiro momento é o período no qual Araújo (2003;2005) diz ter acontecido o “Archaic 

Gap”, momento no qual haveria uma desocupação dos sítios do Brasil Central, porém exis-
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tem registros arqueológicos que mostram o contrário como o sítio Caixa D’água foi ocupado 

como cemitério (ALVES, 2010) e que os corpos são sepultados. Em outros locais do Brasil 

Central mostram que nesse período houve ocupação como nos sítios Lapa Vermelha IV 

(LAMING-EMPERAIRE et al. apud ARAÚJO, 2003) e nas Lapa dos Bichos (KIPNIS apud 

AORAUJO, 2003). Também há registro de pinturas rupestres com datação direta no vale do 

rio Peruaçu, sítio arqueológico do Veado foi datado aproximadamente 3.000 AP (M. J. RO-

DET, Com. Pessoal). No vale do rio Jequitaí apresenta pinturas rupestres atribuídas a tradição 

São Francisco e ao complexo Montalvânia e figuras relacionadas à tradição Planalto, que es-

tão localizados as margens das drenagens, o que pode sugerir a praticas ligadas a caminhos 

feitos pelos autores das pinturas (PENHA, 2015; TOBIAS, 2010).     

No último momento, é o período que se tem a cerâmica e o os grupos humanos passam a se-

rem horticultores. Na região de Lagoa Santa e na Serra do Espinhaço à ocorrência de cerâmi-

cas Tupiguarani. Em Diamantina foram encontrados fragmentos semelhantes a tradição Ara-

tu-Sapucai. No vale do rio Peruaçu tem cerâmicas pertencentes a tradição Una e lâminas de 

machado polidas, os sepultamentos associados eram feitos em urnas e abrigos. As indústrias 

líticas de Diamantina são feitas em grandes lascas de quartzito parecidos com planos-

convexos, e foram interpretadas como instrumentos multifuncionais, recicláveis e simples. 

Depósitos vegetais foram encontrados (palhas, coquinhos, espigas de milho) e fios de cabelos 

que se parecem ser de humanos com idade de 1.220 a 680 AP, associados a uns poucos vesti-

gos cerâmicos (PENHA, 2015; ALVES, 2010; ISNARDIS, 2009). 

O quadro abaixo faz uma síntese da arqueologia pré-histórica lítica do Brasil Central: 
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Tabela 1: Ocupação Pré-Histórica Lítica no Brasil Central (M. J. RODET, 2014). 

 

3.2 – O Contexto Histórico e Etno-Histórico  
 

A região do alto-médio rio São Francisco teve seus primeiros relatos no século XVII, feito 

pelos bandeirantes e sertanistas que desbravaram o Brasil em busca de pedras preciosas e ín-

dios para trabalho escravo. Há poucos registros da região, mas sabe-se que era um local de 

passagem entre as vilas mineradoras de Minas Gerais e as zonas canavieiras da Bahia (SAN-

TOS, 2007). 
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Figura 2: Bacia do Rio São Francisco (ALVES, 2010). 

De acordo com G. Martin citado por M. Santos (2007), antes da ocupação colonial o vale do 

alto e médio São Francisco era habitado por povos indígenas do tronco Jê e do Tupi-Guarani. 

A população Tupi-Guarani morava em choupanas circulares, com tetos de palmeira, dormiam 

em redes de algodão, utilizavam da cerâmica para fazer seus utensílios, plantavam milho, fei-

jão e mandioca, usavam o arco e a flecha, lanças e clavas para defesa, enterravam seus mortos 

em grandes urnas cerâmicas. A população Jê estava mais presente na região, antes de pratica-

rem a agricultura, eram nômades e viviam como seus antepassados da caça, pesca, coleta de 

frutos, raízes e mel. Utilizavam do forno de terra ou o cozimento de comida sem fogo para 

preparar o alimento, tinham hábitos bem diferentes dos Tupis-Guaranis (SANTOS, 2007). 

O norte do estado Minas Gerais começou a ser explorado desde as primeiras ocupações do 

país pelos bandeirantes que procuravam por pedras preciosas; por meio de Francisco Spinoza 

eles chegaram ao médio São Francisco por volta de 1554, mas essa e tantas outras missões 

falharam devido aos perigos das matas e do rio. Somente no século XVII com Matias Cardo-

so, caçador de índios e escravos fugidos, que foi fundada a primeira vila na região, na con-

fluência do rio das Velhas. Depois da criação da vila, os bandeirantes descem o rio São Fran-

cisco e fundam mais vilas, Arraial Morrinhos e Barra do Jaguaribe, que se tornam pontos es-
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tratégicos, para uma aquisição progressiva do território e esses povoados serviam como ponto 

de apoio econômico militar (RODET, 2006). 

O sertão do rio São Francisco por muito tempo foi um grande cenário de guerra entre os ín-

dios e os bandeirantes, os últimos buscavam pedras preciosas e prisioneiros. Em alguns tre-

chos suas margens eram habitadas por tribos ditas ferozes que defendiam seu território. Foram 

intensas as lutas até os bandeirantes começarem a ocupar a área de modo sistemático, criando 

suas fazendas e abrindo pastos para a criação do gado. 

Assim por volta do ano de 1694, aldeias indígenas existentes na região são completamente 

destruídas e muitos deles morrem. Os sobreviventes, na maioria mulheres, crianças e idosos e 

passam a trabalhar como escravos nas fazendas de gado e de plantação de cana-de-açúcar, na 

beira do rio São Francisco. Outra parte foge para os cânions da região e abrigos de pedras nas 

imediações (VASCONCELOS apud RODET, 2006). 

A desembocadura do rio das Velhas com rio São Francisco é conhecida como Barra do Guai-

cuí pelos índios, foi um local importante de colonização da região, pelo trânsito comercial e 

pelos depósitos de sal ali existentes. O arraial também era conhecido como Barra do Rio das 

Velhas, lá foi construída a igreja de Nossa Senhora de Matozinhos pelos padres Jesuítas no 

século XVII. A construção da igreja nunca foi terminada, o motivo não se sabe ao certo, mas 

muito se fala que devido as grandes inundações ocorridas ali, pelas febres e epidemias que 

chegavam junto a tropeiros e forasteiros a construção não foi terminada. A igreja foi abando-

nada em 1759 quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, quando retornaram começaram a 

construir outra igreja só que essa no distrito de Porteiras, a meia légua do arraial de Guaicuí 

(CAM. MUN. DE VARZEA DA PALMA, 2015).  

Os primeiros relatos que se tem da região de Buritizeiro foi feita por volta do ano 1678, pelos 

bandeirantes, que faziam parte da comissão de Fernão Dias. Os desbravadores acompanhado 

de outros homens resolveram descer o rio das Velhas, e com o auxílio de canoas chegaram ao 

São Francisco e começaram a subir o rio até chegarem a um local que era conhecido pelos 

índios Cariris como “Cachoeira de Pirapora”. Ao explorarem o local os índios os atacaram 

havendo muitos confrontos que resultaram em diversas mortes (SANTOS, 2007). 

Os bandeirantes abriram os primeiros caminhos ao norte do estado de Minas Gerais a fim de 

abrir pastos para a pecuária e também na busca de ouro e pedras preciosas. Havia diversos 

caminhos que davam acesso ao interior da Colônia, e diversas vezes eram utilizadas na busca 
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de nativos para serem escravizados, ou mesmo ouro e diamante. Grande parte do interior já 

estava sendo ocupada de forma sistemática. O rio São Francisco teve grande importância nes-

se processo, pois por meio dele muitos desbravadores começaram a expandir seus currais, 

vindo do norte dos estados da Bahia e Pernambuco, foram crescendo em direção ao nordeste e 

ao sul. As terras nas margens do São Francisco serviam de alimento e possuíam uma impor-

tante fonte de sal para o gado (SANTOS, 2007).  

A partir da abertura para a navegação a ocupação de toda a região se iniciou de fato. Na se-

gunda metade do século XVIII, assim como no norte e noroeste do estado, a ocupação ocor-

reu devido à agropecuária, com a expansão de pastos para o gado que teve grande importância 

para o desbravamento dessas terras. A pecuária fez com que a ocupação se tornasse mais efe-

tiva, onde o rebanho a cada vez fosse levado para o interior do estado em busca de novas 

áreas de pastagens. O cultivo da cana-de-açúcar, que introduziu a monocultura, o sistema es-

cravocrata, e a criação dos latifúndios, fez com que o número de moradores da região cresces-

se de modo considerável (SANTOS, 2007). 

Nas primeiras décadas do século XVIII o São Francisco passa a ser utilizado como meio de 

transporte com a navegação a vapor. Essa medida foi feita pelo príncipe regente, como forma 

de unir o sertão aos centros exportadores. A partir da utilização do rio como meio de transpor-

te procurou-se ligar todos os trechos navegáveis que se iniciava em Pirapora e terminava em 

Juazeiro. Com isso, nesse período houve um grande interesse científico em todo o vale do rio 

São Francisco. 
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Figura 3: Lagoa das Aves, no Rio São Francisco durante a viagem de Martius & Spix pelo 

vale do rio São Francisco (SPIX & MARTIUS, 1981). 

O desenvolvimento da navegação fez com que muitos povoados surgissem entre eles o de 

Pirapora. O rio São Francisco teve muita importância para o abastecimento da região das mi-

nas de ouro, grande parte das mercadorias passava por ele e a cidade Pirapora era o ponto 

final de navegação e a partir dali os produtos seguiam o caminho por terra. Com isso surgem 

os primeiros moradores, garimpeiros, pescadores, pequenos criadores de gado e também 

aventureiros. Diogo de Vasconcelos (1994) em sua passagem pelo rio São Francisco o des-

creve assim: 

“É de maneira caudaloso, mormente, deixando 

submergidas todas as fazendas e casas, compre-

endidos [sic] neste espaço, e afogados todos os 

animais que encontra em sua correnteza (VAS-

CONCELOS, 1994:52).” 

Com a chegada dos bandeirantes na região, houve um grande incentivo à criação do gado, ao 

garimpo e a agricultura. Em seu início contava com poucas casas, cobertas com capim e palha 

de coqueiro e seus habitantes viviam da pesca. Com o crescimento de Pirapora, que se apri-

morava no transporte fluvial e tinha sua economia baseada na venda de peixes, houve também 

o desenvolvimento de Buritizeiro, localizado em frente à Pirapora, margem esquerda do rio 

São Francisco (SANTOS, 2007). 

No século XVIII, o rio já era utilizado como meio de transporte e como uma rota de comércio 

transportando produtos para a Bahia. Ao chegar a Porto do Salgado, atualmente Pedra de Ma-

ria da Cruz, Martius & Spix descrevem que mesmo comas águas em baixo nível, o rio São 

Francisco apresentava uma correnteza muito rápida de águas turvas e apresentavam cor ama-

relo-claro. A navegação ia de Barra do Guaicui, que foi o primeiro porto do São Francisco, na 

confluência do rio das Velhas com o São Francisco, até a cidade de Juazeiro no estado da Ba-

hia. Com essa viagem ele pode perceber o crescimento de vilas e o aumento da população nas 

margens do rio.  

Para os moradores locais, quando as águas do rio baixavam era um período muito ruim, pois 

as matas estavam despidas de folhagens e havia a presença de muitos restos de animais que 

ficavam presos às árvores ou sobre as margens. Isso fazia com que muitos moradores tives-
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sem problemas de saúde como febre intermitente e septicemia que é uma inflamação que ata-

ca o fígado ou baço. O medo da doença fazia com que os moradores evitassem permanecer 

muito tempo à beira do rio. Os ribeirinhos são descritos com uma aparência pouco saudável 

em relação à robustez e vigor dos sertanejos do interior (SPIX &MARTIUS, 1981). 

O clima seco, a baixa pluviosidade, a grande disponibilidade de terra e água, além da grande 

proximidade da região mineradora, fizeram com que o norte e noroeste do estado de Minas 

Gerais ganhassem muita importância, pois colonizadores subiam o rio São Francisco e im-

plantavam a pecuária extensiva. Grande parte do gado criado na região servia de consumo a 

população que vivia nas cidades mineradoras e com isso crescia a economia da região.   

No ano de 1852, quando houve outro registro da área, a região contava com cerca de 150 pes-

soas, que viviam da pesca (IBGE, 2015). A pedido de Dom Pedro II, o engenheiro Henrique 

Guilherme Fernando Halfeld, inicia os estudos com o objetivo de criar uma rota de navegação 

a vapor até o oceano Atlântico. Em seus registros, Halfeld descreve os moradores locais e o 

pescado que servia de alimento e também produto de comércio, que era vendido para as tro-

pas que seguiam para a região mineradora. 

No começo do século XX ainda distrito de Pirapora e denominado de São Francisco, foi cria-

da a escola de aprendizes de marinheiro e com isso houve uma grande afinidade entre os dois 

núcleos urbanos. Durante o esse período foram criados vários serviços como: água, luz, as 

primeiras empresas e entidades públicas. Durante as décadas de 1950 a 1970, a região passou 

por mudanças territoriais e Pirapora perdeu grande parte de seu território, criando assim ou-

tros quatros municípios: Lassance, Guaicuí, Várzea da Palma em 1953, e Buritizeiro em 1962. 

 

 

3.3– Domínio Morfoclímático  

 

A divisão morfoclimáticae fitogeográfica da região do município de Buritizeiro e seu entorno, 

é classificada de acordo com Aziz Ab’Saber citado por Baggio (2008, p.31), pertencente ao 

domínio do Cerrado com a presença de Chapadões Tropicais Interiores com Cerrado e Flores-

tas de Galeria. O IBGE em 1987 acrescentou à região com sendo de Savanas com Cerrados e 

Campos Gerais. 
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Figura 4: Domínio Morfoclimático do Brasil (CASSINO, 2011). 

O Cerrado é constituído por uma grande diversidade vegetacional. Apresenta vegetação es-

parsa, com árvores retorcidas e casca grossa, mas podendo ter matas volumosas e campos 

com gramíneas. Ribeiro & Walter citado por Melo (1992), classificaram o Cerrado por meio 

de suas diferentes formações como as florestais, que engloba o cerradão, floresta de galeria e 

mata ciliar; savânicas, com o cerrado sensu stricto, parque de cerrado, palmerais e vereda; 

campestres, campo limpo, campo sujo e campo rupestre. 

O Instituto Estadual de Florestas (IEF apud BAGGIO, 2008, p.13) considerou os seguintes 

tipos vegetacionais para a região: Floresta Tropical Semidecidual que abrange as florestas 

ciliares e de galeria ao longo dos cursos d’água; Floresta Estacional Decidual que é caracteri-

zado pelas matas secas ou mesófilas; Savanas que abrange diversas formações e fisionomia 

do Cerrado; e os Buritizais e as Veredas que são formações pioneiras da região. Além dessa 

vegetação original há presença da agropecuária e do reflorestamento de pinus e eucaliptos 

feitos pela ação antrópica. 
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Figura 5: Bioma do cerrado e suas variações vegetacionais (CASSINO, 2011). 

As Veredas são formações bem típicas da região, estão localizadas em regiões úmidas e po-

dem ser identificadas como cabeceiras e de nascentes de rios (MELO, 1992). São considera-

das como fontes perenes de água, além de serem abrigos de muitos animais como as aves. 

(VIANA, 2006). As Veredas são de extrema importância para a biodiversidade local, com 

isso, saber identificá-las é de grande estima. A espécie mais encontrada na vereda é o Buriti 

(Mauritia vinífera), palmeira originária do Brasil que está localizado em regiões de brejos de 

diferentes formações vegetacionais.  

A vereda é constituída de um vale, que tem vertentes suaves e um fundo chato, ela pode ser 

divida em quatro zonas distintas. A zona do envoltório constitui de superfície tabular que con-

torna a vereda, a cobertura vegetal é o cerrado em solo areno-quartzoso e há o predomínio de 

areia fina; A zona seca equivale-se a área de vertentes, apresenta um solo hidrofórmico, com 

camadas de areias finas e cobertas por gramíneas, esta última fica verdes ao longo de todo 

ano, o que atrai grande diversidade de animais. A zona encharcada abrange o fundo plano da 

vereda, preenchida por uma camada de solo areno-argiloso e vegetação de turfas; A zona do 
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canal é onde se tem o escoamento de água na vereda e está sobre um solo turfoso (VIANA, 

2006). 

 

Figura 6: Vereda em Buritizeiro pode-se notar os Buritis e uma vegetação rasteira na zona 

encharcada (VIANA, 2006).  

Os buritizais (Mauritia flexuosa) estavam presentes na bacia do rio e por longos trechos no 

interior em uma paisagem com bosques ralos. Ele é descrito como um dos mais belos produ-

tos do mundo das plantas, com grande altura e caule simples que está enfeitado com o grande 

penacho dos leques de suas folhas. O buriti serve/servia a população de diversas formas; Spix 

e Martius (1981) relataram que, por meio dos fios e fibras que são muitos resistentes faziam a 

coberturas das casas; preparavam bebida fermentada alcoólica ou com a seiva de seu caule; 

com a polpa do fruto faziam petiscos misturados no açúcar conhecido como saieta, esse doce 

era muito conhecido e apreciado, sendo um importante produto de comércio no sertão de Mi-

nas Gerais.   
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Figura 7: Buritis (Mauritia flexuosa) árvore do cerrado (www.wwf.org.br). 

Além do Buriti outras plantas ocorrem na região como o pequizeiro (Caryocar brasiliense), 

que é uma árvore nativa do cerrado, e o seu fruto é o pequi, que é muito consumido pelos mo-

radores que habitam no cerrado, por meio dele é feito óleos e muito utilizado para se alimen-

tar. Na pré-história, provavelmente, não era muito diferente, o fruto do buriti foi encontrado 

conservado em sítios arqueológicos sob abrigos calcários do vale do rio Peruaçu, na região de 

Januária e Itacarambi (aproximadamente 200 km a jusante de Pirapora) sendo, provavelmente, 

utilizado de diferentes maneiras (RODET, 2006). O jatobá (Hymenea stigonocarta), fruto 

utilizado para tanto para comoer o fruto, quanto para transforma-lo em farinha. A palmeira 

catulé (Cocos attalea), que é utilizada para consumo do fruto quanto para produzir óleo e 

mesmo como combustível em fogueiras pré-históricas (DE HOLANDA apud RODET, 2006). 

Ainda se tem o baruzeiro (Dipteryx alata), que tem como fruto o baru, a palmeira macaúba 

(Acronomia aculeata), a guariroba (Syagrus oleracea), a aricuri (Attalea phalerata), são todas 

árvores e palmeiras pertencentes ao cerrado brasileiro, que foram utilizadas tanto na pré-

história quanto atualmente. Por meio de seus frutos alimentam a população local e também 

animais, com seus caules e folhas ajudam na construção das casas e choupanas. 
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Figura 8 e 9: Pequizeiro e seu fruto, árvore muito comum no cerrado 

(www.caliandradocerrado.com.br) 

 

Figura 10 e 11: Árvores do cerrado: Macaúba e Jatobá (www.cerrantinga.org.br). 

Algumas outras espécies vegetais ajudavam no tratamento de doenças, como é relatado por 

Spix e Martius (1981). A ipecacunha (Psychotria ipecacuanha), a caroba (Jacarandá cuspidi-

folia) e a panaceia (Solanum cernuum), que muitas vezes era usada em diversas doenças. 

Dessa forma o cerrado se mostra como um bioma como uma diversidade de plantas que ser-

vem de alimento, combustível e para uso medicinal. Para os Homens que viviam na pré-

história e mesmo atualmente ele oferece alimento durante todo o ano para população que ali 

vivia ou frequentava. Essa vegetação pode ser observada nas proximidades do município de 

Buritizeiro, local onde está situado o sítio Caixa D’água. 
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As florestas de galeria margeiam todo o rio, elas se localizam geralmente nos fundos dos va-

les ou nas cabeceiras das drenagens. Elas estão circundadas por uma vegetação de transição 

savânica e campestre. Dentro dessas florestas a umidade permanece alta mesmo nas épocas 

mais secas do ano. Por estar próxima a margem do rio parte da mata de galeria é inundada 

pela cheia do rio durante uma parte do ano. Ela é composta de dois tipos de florestas, aquelas 

com espécies retilíneas e troncos pouco desenvolvidos e as florestas de galeria a solo profun-

do, com grandes árvores. As primeiras acompanham os pequenos cursos de água e são susten-

tadas por diversos tipos de solo. Elas são sempre verdes (perenifólia) graças à disponibilidade 

de água ao longo do ano. Ela é circundada por outras espécies, semi-decidual, adaptadas a 

solos mais secos. Estes pequenos rios, com matas ciliares sempre verdes tem uma importante 

função ecológica, pois servem de corredor migratório para diversas espécies de fauna prove-

nientes de outros sistemas migratórios para diversas espécies de fauna provenientes de outros 

sistemas ecológicos. Ainda, em certos lugares desse tipo, úmidos e com depósitos de argila 

existem grandes concentrações de sais minerais, utilizados por vários animais, os quais neces-

sitam de cálcio para sua estruturação óssea (MALHEIROS apud RODET, 2006).   

Esse tipo de floresta pode ser observado nas nascentes dos pequenos rios que alimentam o rio 

São Francisco, nas zonas de veredas, quanto ao longo dos mesmos. Algumas espécies vege-

tais se destacam tanto por sua madeira, casca e também suas propriedades culinárias, as quais 

foram utilizadas no passado (e ainda atualmente) para diversas atividades. Alguns exemplos 

podem ser dados: pindaíba (Xilopia emarginata Mart.) observada no entorno das veredas, 

utilizado tanto no consumo de seus frutos como medicamentos antiflamatórios e da sua casca 

produz óleos; ipê-branco (Tabeiua roseo-alba) presente nos vales; gameleira (Ficus guaraní-

tica schodat) presente nas margens de córregos e em locais úmidos, ela é muito utilizada na 

produção de instrumentos; palmito (Enterpe edulis mart.) utilizado como alimento; ingá co-

mum (Inga eduli) usado para uso medicinal, característico de margens de rios (DOMIN-

GUES; EITEN; BARBOSA apud RODET, 2006). 

As grandes árvores, representantes do segundo tipo de floresta de galeria, devem ter recoberto 

as margens do rio São Francisco, as quais, certamente, sustentaram uma fauna especifica e 

foram utilizadas pelos grupos com diferentes intenções. Trata-se de uma floresta sobre solo 

profundo, com substratos graníticos ou calcários, locais de umidade importante, onde apare-

cem árvores grandes, de aproximadamente 30 m de altura.  
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Figura 12: Barriguda árvore típica do vale do rio São Francisco 

(http://cbhsaofrancisco.org.br/). 

Ao norte predomina na região o domínio da caatinga, que é característico da região nordeste 

do país, mas que chega ao norte do estado devido ao clima árido do local. As formações vege-

tais encontradas são: plantas espinhosas, galhos secos e poucas folhas (SENAC, 2006). Mais 

especificamente, sobre os calcários aparece a mata seca, estas florestas correspondem a árvo-

res espinhosas, com folhas que caem durante a estação seca (caducifólias), esparsas, algumas 

orquídeas e numerosos tipos de barrigudas (Ceiba glaziovii), as quais guardam água durante a 

estação seca. A tendência à falta de água leva a comportamentos específicos de certas espé-

cies. Por exemplo, as gameleiras (Ficus insipida) desenvolveram raízes que descem profun-

damente pelo maciço calcário em busca de água (RODET, 2006). Esse tipo de floresta pode 

ser observado no município de Jequitaí, nas proximidades do sítio Lapa do Sol.  
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Figura 13: Vegetação da Caatinga (www.embrapa.br). 

 

3.4 – Fauna 
 

Spix e Martius (1981) passaram pelo rio São Francisco no final do século XVIII, fazendo uma 

descrição da paisagem que encontravam pelo caminho. A região do vale do rio São Francisco 

era denominada como Gerais. Spix e Martius (1981) descrevem-na com presença de morros e 

com formação geológica calcária. Três ambientes se destacavam na paisagem regional: os 

capões de catingas, os pastos com árvores anãs isoladas e as vargens pantanosas. Esses ambi-

entes ofereciam um grande número de animais para caça como caititu (Pecari tajacu),veado 

(Mazama gouazoubira, Ozotocerus bezoarticus, Mazama americana) onça (Panthera onca) e 

anta (Tapirus terrestris). 
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Figura 14 e 15: Veado e Onça, animais típicos do cerrado 

(http://biomacerradob.blogspot.com.br/). 

Nos brejos das vargens, assim como em águas paradas e córregos encontravam-se grandes 

repteis, como a jiboia (Boa constrictor) e o jacaré (Caiman latirostris), a aves como os tuiuiú 

(Jabiru mycteria), mergulhão (Mergus octosetaceus), marreco (Anas querquedula), garça-

branca (Ardea alba), martim-pescador (Chloroceryle americana), gaivota-putã (Charadrius 

lampronotus), demonstram a grande variedade de espécies faunísticas existentes em todo vale 

do rio, o que significava para os moradores ou frequentadores uma abundância de alimento. 

 

Figura 16 e 17: Marreco e Garça, aves presentes no cerrado 

(http://biomacerradob.blogspot.com.br/). 

O rio São Francisco possui uma grande variedade de peixes, e um dos maiores recursos pes-

cados é o dourado (Salminus franciscanus), ele é o segundo maior piscívoro da bacia, poden-

do chegar a 1,4 metro de comprimento e aos 30 kg. O dourado chega a realizar um desloca-

mento de 35 km entre os meses de novembro e janeiro, para se reproduzir. Seu período de 

reprodução é curto, indo de janeiro a dezembro (ISSAC JR. apud NETO, 2008, p. 8). No pe-

ríodo não reprodutivo o deslocamento é de apenas 3 km. A captura do dourado ocorre princi-

palmente quando o rio se mantém estável (NETO, 2008). 
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Figura 18: Dourado espécie de peixe muito encontrado no rio São Francisco (NETO, 2008). 

Além do dourado outras espécies são encontradas no rio São Francisco como o curimba (Pro-

chilodus argenteus), surubim (Pseudoplatystoma corruscans), mandi (Pimelodus spp.) e cor-

vina (Plagioscion spp.). Diogo de Vasconcelos (1994) ao falar dos peixes do rio São Francis-

co apresenta uma grande atenção à piranha (Serrasalmus nattereri), que é caracterizada como 

devoradora de animais durante o período de cheias quando animais de diferentes espécies vão 

beber água.  

 

Figura 19 e 20: Piranha e Mandi, peixes encontrados no rio São Francisco 

(http://biomacerradob.blogspot.com.br/). 

No que se refere ao surubim, provavelmente um dos maiores peixes encontrados no rio São 

Francisco, medindo aproximadamente 2 m quando adulto, sendo a carne bastante apreciada 

atualmente por todos (provavelmente também, no passado, pelos pré-históricos). Na época da 

reprodução o peixe necessita de água “batida”, ele encontra isso nas cachoeiras. Ainda, na 
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piracema, os remansos nas bordas das cachoeiras são os locais onde o peixe descansa. Atual-

mente tais remansos pertencem às famílias dos pescadores, pois são locais de fácil pesca. É 

possível que durante a pré-história tais locais tenham sido valorizados na pesca do peixe. 

No vale do rio São Francisco é encontrado uma grande variedade de espécies de abelhas, den-

tre elas a jataí (Tetragonisti caangustula), a marmelada preta (Frieseomelitta silvestrii), a tata-

íra (Oxytrigona tatairatataira). Durante o século XIX muitos moradores viviam exclusiva-

mente da produção e colheita de mel e cera. A cera bruta, que é produzida pela maioria das 

espécies, é quase preta, apresenta um perfume balsâmico, além de servir como pomadas aju-

dando na cura de doenças. Há grande diversidade de mel, entre eles, o verde que é tóxico, 

ferozmente purgativo. O mel da mesma abelha pode ser em diferentes épocas, nocivo ou ino-

fensivo, conforme ao período de florescência de algumas plantas. As plantas mais procuradas 

pelas abelhas são as palmeiras e os jacarandás (Jacaranda mimosifolia) (SPIX & MARTIUS, 

1981). 

O norte do estado de Minas Gerais para os naturalistas era uma região muito bonita, porém 

era repleta de perigo onde habitavam muitos animais venenosos. Ao chegar à beira do rio, 

próximo a serra de Santo Antônio, descreveram a grandeza do mesmo. 

 “Depois de havermos forçado caminho através dessa 

orla de mato, que o povo chama de alagadiço, cheios de 

alegria, avistamos o Rio São Francisco passar suas on-

das espelhentas em majestosa calma diante de nós. O rio 

aqui mede quase um quarto de hora na largura, e está 

bordando também na margem oposta por uma orla de 

alagadiço (SPIX & MARTIUS, 1981:88).” 

As lagoas próximas ao rio eram o habitat de muitas espécies de peixes, aves, mamíferos e 

anfíbios. A região como um todo apresentava grande fartura de alimentos, relatos de pescarias 

com muitos peixes de diferentes espécies e a caça de jacaré (Caiman latirostris) lontras (Lutra 

longicaudis) e emas (Rhea americana), demonstrando que todo o vale do rio era um local rico 

e cheio de vida. Os viajantes puderem notar que mesmo estando no coração do sertão, o co-

mércio e a riqueza levaram para aquelas pessoas bons costumes.  

Nas florestas de galeria temos a paca (Agoti paca), anta (Tapirus terrestres), porco selvagem 

(Tayassu pecari) e a capivara (Hydrochaerus hydrochaeri), esta última, durante a estação seca 
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reúnem-se em grandes bandos de até 25 indivíduos e sobem os rios buscando áreas inundadas 

como brejos e veredas. As florestas de galeria serviram para esses animais como lugar de mo-

radia e esconderijo.  

O meio físico da região proporcionou uma boa ocupação em todo o vale do rio São Francisco 

e dos seus afluentes. O relevo, o clima, a fauna, a flora, o recurso hídrico, tudo isso em con-

junto, torna a região um local onde muitos puderam viver e aproveitar tudo aquilo que o espa-

ço oferece.  

 

Figura 21 e 22: Paca e Capivara, animais presentes nas Florestas de Galeria 

(http://biomacerradob.blogspot.com.br/). 

 

3.5 – Clima e hidrografia  
 

O clima da região, segundo a classificação de Köppen é o tropical úmido – subúmido, com 

invernos secos e verões chuvosos. A temperatura média no verão fica em torno de 25°C a 

24°Ce no inverno entre 20°C e 21°C. Nos Chapadões, a temperatura fica ligeiramente mais 

baixa do que nas outras regiões variando entre 18°C e 19°C. O índice pluviométrico varia 

entre 1.441,5mm (João Pinheiro SW) e 1.330,5mm (Três Marias e Pirapora no Vale do São 

Francisco). O verão é o período em que as chuvas ficam mais concentradas, já no período 

mais frio há uma seca de 5 a 7 meses (BAGGIO, 2002). 
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Figura 23: A – Precipitação anual de Minas Gerais. B – Temperatura, Minas Gerais (CASSI-

NO, 2011). 

 

As plantas acompanham essa periodização, o pequi está pronto para ser colhido durante os 

meses novembro a janeiro, e sua germinação dura aproximadamente um ano; O fruto do buriti 

floresce quase o ano inteiro, principalmente entre os meses de abril a agosto; a embaúba flo-

resce em setembro e tem os frutos em junho. Tinham alimento durante o ano inteiro, pois ha-

via frutos que só davam no período de verão, enquanto outras apenas no inverno. O cerrado 

brasileiro é muito diversificado e rico em plantas frutíferas durante todo o ano. Nos sítios ar-

queológicos encontram-se vestígios de algumas dessas plantas. 

 

Figura 24: Precipitação média mensal em Buritizeiro (CASSINO, 2011). 
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A região apresenta uma grande estrutura hídrica superficial e subterrânea. O principal eixo de 

drenagem é o rio São Francisco, tendo como principais eixos secundários os rios Paracatu e 

do Sono. A rede hidrográfica do município de Buritizeiro pode ser dívida em dois eixos; o 

Leste, que compreende toda drenagem que escoa diretamente na calha do São Francisco. As 

nascentes se localizam na Serra do Morro Vermelho, Serra do Jatobá, Serra do Cristal e Serra 

do Formoso; o Oeste tem como principais eixos os rios Paracatu e do Sono como os principais 

coletores pela margem direita, a drenagem ocorre de modo indireto, pois toda água corre para 

drenagem principal, que é o rio São Francisco pela margem esquerda. As nascentes se encon-

tram na Serra de Santa Cruz e Serra do Paulista (BAGGIO, 2002). 

O trecho do rio que vai dos Municípios de Três Marias a Buritizeiro foi estudado por F. Neto 

(2008), onde ele fez uma análise das características do rio São Francisco. O setor estudado 

(130 km) tem, em sua maior parte, o fundo irregular e rochoso, esse segmento é composto de 

muitas corredeiras e ilhas. A mata ciliar (secundária) está presente em toda a margem do rio, a 

área é desprovida de planície de inundação e lagoas marginais (SATO & GODINHO apud 

Neto, 2008, p.6) até as proximidades de Buritizeiro. As lagoas marginais encontram-se nas 

proximidades dos municípios de Buritizeiro e Pirapora, sendo que atualmente, a maior parte 

está assoreado. 

A partir de Buritizeiro e Pirapora o rio apresenta 1.200 km até a barragem de Sobradinho, que 

é a parte navegável do rio São Francisco. Esse segmento do rio corre com uma velocidade 

menor e é mais profunda do que o trecho anterior. O substrato do rio é composto de areia e 

cascalho, as corredeiras são quase inexistentes e as planícies de inundação ocorrem com mais 

frequência. As ilhas estão presentes nos dois trechos do rio (SATO & GODINHO apud NE-

TO, 2008, p.6). 
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Figura 25: O rio São Francisco visto a partir do sítio arqueológico Caixa D’água, onde se po-

de ver suas corredeiras e as ilhas que se formam em curso (M. J. RODET, Arq. pessoal).  

As unidades hidrogeológicas do município, segundo o CETEC, pode ser dívida em aquíferos 

granulares (aluviais) e aquíferos cretácicos (aquíferos de rochas areníticas). Essas águas po-

dem ser utilizadas para irrigação e apresentam pouco risco de salinidade. As águas dos aluvi-

ões apresentam uma maior concentração de sódio (BAGGIO, 2002). 

Para o município de Jequitaí de acordo com a classificação de Koppen se insere dentro do 

clima magatérmico chuvoso da classe Aw, que se caracteriza por ser um clima quente e úmi-

do. As chuvas se concentram no verão, de outubro a março, que corresponde a 80% de toda a 

chuva durante o ano. No inverno, período mais seco a precipitação mínima pode chegar a um 

valor inferior a 60 mm.  As temperaturas maiores ocorrem entre fevereiro e março, antece-

dendo ao período de chuvas de verão (CODEVASF, 1996).  
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Tabela 2: Precipitação durante o ano no município de Jequitaí (CODEVASF, 1996). 

A temperatura local é a mesma para Buritizeiro, onde o mês de outubro é o mais quente, 24 

graus, e julho é o mais frio, 19.9 graus. A média anual é de 23.3 graus que é bem semelhante 

ás temperaturas máximas e mínimas durante todo o ano. 

O rio Jequitaí é principal rio que corta o município homônimo, ele é afluente da margem di-

reita do rio São Francisco, sua foz esta situada a jusante e a aproximadamente 20 Km do rio 

das Velhas, sua bacia tem uma área de drenagem de aproximadamente 8.730 Km²; sendo limi-

tada ao sul pelo rio das Velhas e ao norte pelo rio Verde. Sua drenagem principal possui uma 

extensão aproximada de 300 km, o rio nasce a uma cota altimétrica de 1.350 m e sua foz está 

a 468 m. Os cursos de água que integram a bacia do rio são predominantemente intermitentes, 

sendo o rio Jequitaí um dos poucos perenes.  

O rio Jequitaí entre a confluência com o rio São Francisco e a cidade de Jequitaí apresenta um 

leito meandriforme, sendo que alguns desses meandros foram abandonados pelo curso rio 

tornando-se lagoas, com seu fundo arenoso. O leito menor possui largura variando entre 20 e 

40 m, a lâminas d’água, no período de seca, varia entre 0,5 e 2 m em grande parte do rio, nas 

proximidades do rio São Francisco atinge valores mais profundos, entre 4 e 6 m  (CODE-

VASF, 1996). 

Da cidade de Jequitaí para a montante do rio seu leito é rochoso com uma grande declividade, 

ele assume a forma de canyon em um trecho de 5 km que corresponde a travessia das serras 

de Água Fria e das Porteiras. A jusante do canyon é distante 4 km da área urbana do municí-

pio. 
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Figura 26: Canyon do rio Jequitaí (RODET, 2010).  

 

3.6 – Geomorfologia e Relevo 
 

De acordo com a classificação do CETEC, a região do entorno do município de Buritizeiro 

pode ser divida em três unidades geomorfológicas: Depressão Sanfranciscana, a leste, locali-

zada ao redor do Rio São Francisco, com as áreas mais férteis; Planaltos do São Francisco se 

estendem ao longo da porção ocidental, área de solo desfavorável para agricultura, mas com 

uma grande disponibilidade hídrica; Cristas de Unaí estão localizadas no extremo oeste do 

vale que é um compartimento pequeno e apresenta condições morfológicas desfavoráveis 

(BAGGIO, 2002).  

 

Figura 27: Relevo do estado de Minas Gerais (CASSINO, 2011). 
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A porção central de Minas Gerais é descrita por Valadão & Augustin citado por Viana (2006, 

p.15) com amplas e recorrentes coberturas cretáceas que ocupam o topo das chapadas escul-

pidas pela erosão regressiva dos afluentes da margem esquerda e direita do São Francisco. 

Tais coberturas foram depositadas pela ação de sistemas flúvio-eólicos que marcaram o encer-

ramento do preenchimento da Bacia Sanfranciscana durante o Cretáceo Superior. 

Área em que Buritizeiro está localizado é caracterizada por planaltos com capeamento sedi-

mentar e extensas depressões, que estão dispostos ao longo do curso d’água. O relevo pode 

ser divido em duas grandes unidades: os Planaltos do São Francisco e Depressão Sanfranscis-

cana.  

O Planalto do rio São Francisco é constituído por relevos tabulares predominamente areníti-

cos, que estão recobertos por uma vegetação típica do cerrado e que estão entrecortados por 

drenagens pouco profundas que são as veredas. Tais formas são conhecidas como chapadas 

que estão ligadas com sucessivos reencaixamentos fluviais, com drenagens superimpostas às 

coberturas sedimentares do Cretáceo Superior (VIANA, 2006). 

 

Figura 28: Compartimento geomorfológico de Buritizeiro. 1 – Superfície Tabular – Chapada; 

2 -  Superfície Intermediaria; 3 – Depressão Interplanáltica (VIANA, 2006).   
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Alguns tipos de solo que são encontrados: Aluviais, chamados de terras “baixas” ou “vazan-

tes” são áreas com maior umidade e solos mais férteis; Latossolos são solos profundos que 

formam pacotes espessos com cor vermelho-escuro. Esse solo derivado da rocha matriz do 

arenito. Na região ele é muito encontrado e está associado à superfície tabular chamada de 

Chapadões dos Gerais; solos com horizonte B Latossólico apresenta uma textura média, rele-

vo plano a suave-ondulado, próximo aos rios Paracatu, São Francisco e Sono com uma altitu-

de de 500 metros e oferece uma grande disponibilidade hídrica; Areno-quartzosos profundos, 

com uma grande extensão, encontra-se em uma área de cota altimétrica de 600 metros a 800 

metros (BAGGIO, 2002). 

No envolto da cidade em altitudes que variam de 530 metros a 730 metros, corresponde às 

bordas dissecadas e estão associados com relevos ondulados. Essa área apresenta boas condi-

ções hidrológicas, que está ligado à presença das Veredas de bordas de escarpas. (BAGGIO, 

2002).   

Geologicamente a área pertence ao Grupo Bambuí coberto por sedimentação cretácea e por 

coberturas detríticas cenozoicas. Ele compõe-se do topo para a base das seguintes formações: 

Três Marias, Paraopeba, Paranoá e Carrancas. As formações Paraopeba e Três Marias são os 

mais presentes. O pacote cretáceo da bacia do São Francisco compõe de três unidades estrati-

gráficas, que a partir da base são: Formação Areado, Mata da Corda, Urucuia. A superfície 

Pleistocênica ocorre em todo o vale do Rio São Francisco, constituindo o piso da depressão 

(MELO, 1992). 

O vale do rio Jequitaí assim como em Buritizeiro, está situado geologicamente dentro do Cra-

tón do São Francisco, limitado entre os domínios da serra do Espinhaço e da bacia sedimentar 

Bambuí. As unidades litológicas presentes são: Supergrupo Espinhaço, Supergrupo São Fran-

cisco, Grupo Areado e depósitos cenozoicos. O relevo cárstico, como dolinas e sumidouros, 

estão associados a rochas carbonáticas do Grupo Bambuí, formações Paraopeba e Três Mari-

as. (CODEVASF, 1996) 

O supergrupo Espinhaço é composto em sua maioria por rochas quartzíticas, como aquelas 

presentes próximas ao sítio Bibocas II (Chávez & Benítez apud TOBIAS, 2010, p. 27). O 

Supergrupo São Francisco é predominante na região, compondo as margens das serras da re-

gião. A maior parte da bacia do rio Jequitaí se desenvolve sobre a Depressão São Franciscana. 

No canyon o rio, cujo tem seu leito superimposto, secciona quase perpendicularmente as ro-

chas quartzíticas (CODEVASF, 1996). 
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O Planalto do São Francisco corresponde à superfície mais antiga, ele se caracteriza pela pre-

sença de formas tubulares, subniveladas e elevadas topograficamente. A Depressão do São 

Francisco é caracterizada por diferentes formas de relevo, como colinas, rampas ondulares, 

rampas ravinadas, morrotes e pedimentos. Também se desenvolve nessas unidades feições 

deposicionais na forma de planícies aluviais e terraços fluviais (CODEVASF, 1996). 

O solo da região é o latossolo, que é um solo com boas características físicas, de drenagem e 

topografia, sua grande acidez e a baixa fertilidade são as principais limitações do solo. Nas 

planícies próximas aos rios os solos aluviais com textura variada, com boa fertilidade e com 

delimitações de drenagem decorrentes da sua posição ocupando as áreas mais baixas (CO-

DEVASF, 1996). 

A geomorfologia da região foi influenciada pelas mudanças climáticas que ocorreram nos 

períodos terciários e quaternários, marcados por muitas glaciações, que correspondem, na 

região, a climas semiáridos nos períodos glaciais e a climas mais úmidos nos períodos inter-

glaciais (CODEVASF, 1996).  

 

3.7 – O “Archaic gap” no Brasil Central 
 

O pesquisador A. Araújo tem dedicado uma parte de suas pesquisas na região denominada 

Brasil Central, compreendida pelos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso do 

Sul e Mato Grosso. Por meio de estudos paleoambientais e arqueológicos o pesquisador pro-

pôs uma teoria conhecida como “Archaic gap” (ARAÚJO et al., 2003), em português recebe 

o nome de hiato do arcaico. 

O “gap”, de acordo com Araújo (2005) é; “... a period of 6.000 years during which human 

burials were practically absent in sheltered areas”. Esse despovoamento da população seria 

explicado pela instabilidade climática que ocorrera durante todo o Holoceno. Os sítios abriga-

dos de Lagoa Santa são usados como referências para compor seu pensamento, além da revi-

são bibliográfica de trabalhos realizados por outros autores na região. 

São utilizados dados primários e secundários; os dados secundários são constituídos de traba-

lhos feitos por outros autores a respeitos da variação climática durante o período indicado 

(BABERI et al.; FERRAZ-VINCENTINI & SALGADO-LABORIOU; SALGADO-

LABORIOU et al.; BEHLING; LEDRU; LEDRU et al.; MARTIN et al.; SERVANT et al.; 
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PROUS et al.; FOGAÇA; BRYAN & GRUHN apud ARAÚJO et al., 2005, p.299). Ainda 

foram utilizados dados secundários de pesquisas realizadas no norte do estado de Minas Ge-

rais, realizadas por Prous e Fogaça (PROUS & FOGAÇA apud ARAÚJO et al.,2005, p.301), 

a Gruta do Gentio, escavada por Dias Jr. (DIAS JR. apud ARAÚJO et al.,2005, p.302), os 

abrigos de Serranópolis escavado por Schimitz ((SCHMITZ apud ARAÚJO et al.,2005/06, 

p.12), entre outros. Os dados primários são compostos de amostra de sedimentos recolhidos 

em antigo lagos e de sepultamentos que foram retirados de abrigos, ambas da região de Lagoa 

Santa/MG (ARAÚJO et al., 2003).  

 

Figura 29: Brasil Central (ARAÚJO et al., 2005). 

 

Muitos autores nas últimas décadas assim como Araújo falam sobre um período mais seco na 

América do Sul durante o Holoceno médio (ABSY et al.;BAKER et al.; GRIMM et al.; 

GROSJEAN et al.; LEDRU et al.; MELO et al.; SIFEDDINE et al. apud ARAÚJO et al., 

2005, p.298). 
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Os estudos feitos no Brasil Central foram baseados no registro de pólen, e podemos ter dife-

rentes interpretações a respeito das variações climáticas. Alguns autores (BARBERI et al.; 

FERRAZ-VICENTINI & SALGADO-LABORIAU; SALGADO-LABORIAU et al. apud 

ARAÚJO et al., 2005, p.299) acreditam que houve um período muito seco no Último Máximo 

Glacial, e no último período glacial, iniciando por volta de 22.500 A.P ou 19.000 A.P., e que 

foi seguido por um aumento da umidade por volta de 6.000 anos A.P., até se estabilizar no 

clima que temos hoje. Há outra teoria (BEHLING; LEDRU; LEDRU et al.; MARTIN  et al.; 

SERVANT et al. apud ARAÚJO et al., 2005, p.299) que mostra um cenário diferente, dizen-

do que houve um período seco e frio que se iniciou após o Último Máximo Glacial, a partir de 

19.000 A.P., logo depois fresco e úmido entre 10.000 e 8.500 anos A.P., entre 8.500 a 4.000 

anos A.P. o clima teria ficado mais árido e a partir desse momento foi mudando até chegar em 

nosso ambiente atual. 

Há outras pesquisas feitas no Brasil Central que a divide em duas zonas climáticas: uma de 

savana que teve um aumento de umidade durante o Holoceno, enquanto áreas periféricas, em 

direção ao leste a sul teriam uma oscilação da umidade, devido provavelmente à presença da 

frente polar Antártica (BARBERI apud ARAÚJO et al., 2005, p.299) e período de aridez após 

o Holoceno médio devido ao aumento da atividade da Oscilação Sul-El Niño (OSEN) ou um 

deslocamento para o norte da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (DE OLIVEIRA et 

al. apud ARAÚJO et al., 2005, p. 299).   

Grande parte das pesquisas palinológicas feitas no Brasil Central sugerem que houve um au-

mento da umidade em alguns períodos do Holoceno, porém tais pesquisas se mostram insufi-

cientes em sua cronologia (BARBERI; BARBERI et al.; DE OLIVEIRA; SALGADO-

LABORIOU et al.; STEVAUX apud ARAÚJO et al., 2005, p.299), devido aos problemas de 

comparabilidade dos dados de pólen em consequência aos diferentes métodos de pesquisa, 

problemas de cronologia relacionados a interpolação de C14 e variações em diferente  gradi-

ente de umidade em razão de fatores microclimáticos e orográficos.  

Com cronologias mais confiáveis, estudos paleoambientais, palinologicos ou não, apresentam 

a hipótese de dois picos de umidade, o primeiro por volta de 8.000 anos A.P., seguido por um 

período seco durante o Holoceno médio (6.000 AP) e depois um retorno da umidade após o 

Holoceno superior (2.000 AP) (ALEXANDRE et al., 1999; BEHLING; GOUVEIA, et al.; 

LEDRU; MELO et al.; RODRIGUES-FILHO et al.; TURCQ et al.; VERNET et al. apud 

ARAÚJO et al., 2005, p.299). 
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Figura 30: Mudanças climáticas em alguns sítios arqueológicos do Brasil Central, mostrando 

as variações climáticas que eles passaram durante o Pleistoceno e Holoceno (LORENTE, 

2010). 

 

A região onde se localiza Lagoa Santa/MG está dentro de um relevo cárstico, é uma área que 

foi muito estudada por arqueólogos e muito importante para a compreensão da ocupação dos 

grupos humanos não só no aspecto regional, mas para todo o continente sul-americano. Com 

as pesquisas feitas por W. Neves, citado por Araújo et al.  (2005, p.299) e A. Araújo et al. 

(2003), foram encontrados uma grande quantidade de sepultamentos, que foram agrupados 

em dois períodos a partir de suas datações: o primeiro entre 10.000 e 8.000 anos A.P. e outro 

entre 2.000 e 1.000 anos A.P. Por meio da escavação desses sepultamentos tais pesquisadores 

notaram um grande espaçamento de 6.000 anos entre os primeiros e os últimos enterros. 

Essa grande lacuna de tempo entre os sepultamentos encontrados, corresponderia com o 

mesmo período em que o clima estaria mais seco, segundo alguns pesquisadores. Dessa forma 

o fato de haver 6000 anos entre os grupos de sepultamentos seria explicado pela mudança de 

clima que ocorreu nesse momento, o clima mais seco teria provocado uma grande diminuição 

da população que habitava grande parte da região do Brasil Central. 

As amostras de sedimentos foram retiradas de dentro de uma dolina próxima ao sítio arqueo-

lógico Cerca Grande, e relevou dois níveis escuros orgânicos: o primeiro a 50 cm de profun-

didade e outro a 210 cm. Os dois níveis foram interpretados sendo de momentos distintos de 

água permanente e de grande umidade. As datações foram as seguintes: para o nível mais pro-

fundo 9.680 ± 230 anos A.P., para o nível mais raso 2.800 ± 40 anos A.P (ARAÚJO et al., 

2003). 

A grande umidade por ser confirmada por meio da presença de uma dolina que se encontra 

próxima à lagoa Sumidouro, onde também foram encontrados dois níveis orgânicos. Com isso 

chegou-se a conclusão que as dolinas da região poderiam ter sido em tempos remotos, lagos 

com água permanente durante alguns períodos, comparando-se aos dias de hoje. Esse lagos 

poderia ser um grande atrativo para ocupação de grupos humanos fornecendo-lhes água e co-

mida.  

No norte do estado de Minas Gerais o padrão segue o mesmo de todo o Brasil Central. Prous  

citado por Araújo et al. (2005, p.301) descobriu em um abrigo um grande de número de ossos 
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de mocó (Keredon rupestris), roedor endêmico dos abrigos rochosos da mata seca, se encai-

xando no mesmo período que houve aumento da aridez durante o Holoceno médio. 

Dados da Lapa do Dragão (PROUS et al. apud ARAÚJO et al., 2005, p.301) no município de 

Montalvânia e da Lapa do Boquete (FOGAÇA apud ARAÚJO et al., 2005, p.301) no municí-

pio de Januária, vale do rio Peruaçu, mostram que nesses abrigos também houve uma dimi-

nuição da população que passava por ali. Na Lapa do Dragão o “gap” ficou entre 10.000 a 

5.000 anos A.P., no Boquete de 7.000 a 2.000 anos A.P. Na Lapa pequena (BRYAN & 

GRUHN apud ARAÚJO et al., 2005, p.302) a 350 km ao norte de Lagoa Santa o decréscimo 

da população ficou entre 7.000 a 530 anos A.P.   

Entretanto, estudos de Rodet (2006), Rodet et al. (2010), demonstram que tanto a Lapa do 

Boquete, situada no vale do rio Peruaçu, norte do estado de Minas Gerais, quanto mais a mon-

tante do rio São Francisco, como o abrigo Bibocas II (município de Jequitaí) e o sítio Caixa 

D’água (município de Buritizeiro, margem do rio São Francisco), foram sistematicamente 

frequentados ao longo do período Holoceno, inclusive no Holoceno médio. 

 

3.8 – Palinologia em Buritizeiro  

 

Os estudos palinológicos feitos R. Cassino (2011), R. Cassino et al. (2011), F. Lorente 

(2010), F. Lorente et al. (2010) no município de Buritizeiro, na vereda do Laçador e na vereda 

da Fazenda Urbano respectivamente, dão informações valiosas a respeito do clima e do ambi-

ente em tempos passados. Por meio do estudo dos grãos de pólen, a palinologia, e o estudo 

dos microfósseis para a identificação e conhecimento de ambientes antigos, fizeram uma aná-

lise palinológica na vereda da Fazenda Urbano, situada no município de Buritizeiro, na bacia 

do rio Formoso, que está a cerca de 30 km a montante do centro da sede municipal.  

A Sub-bacia do rio Formoso está situada a uma altitude 910 metros nos Chapadões dos Ge-

rais. A área apresenta duas estações bem definidas, verões chuvosos e invernos secos, mas 

devido ao grande deficit hídrico durante três meses do ano, o clima tende a ser semiárido 

(EMPRAPA apud LORENTE et al., 2010, p.58). 

O período pesquisado está entre o final do Pleistoceno (12.000 AP) e se prolongando durante 

o Holoceno (12.000 a 2.000 AP). Os autores tinham como objetivo fazer um estudo da evolu-
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ção paleoambiental e das mudanças paleoclimáticas que ocorreram na vegetação, mais especi-

ficamente nas veredas.  

Através da análise sedimentar Lorente e colegas (2010) conseguiram identificar duas palino-

zonas, ficando claro que a região já passou por uma grande transição climática. Essa mudança 

fez com que muitos fatores fossem influenciados pelo ambiente. 

A Palinozona 1 se encontra dentro do período entre 13.120 ± 60 anos AP a 11.640 ± 60 anos 

AP. O local, nesse período, foi caracterizado por apresentar uma vegetação arbustiva e herbá-

cea, que ocorre predominantemente na região de campo. A presença dessa vegetação mostra 

que no local haveria muitas áreas de campos, com presença de gramíneas, o que hoje se asse-

melha ao “campo limpo”. Esta formação campestre é herbácea, com poucos arbustos e sem 

árvores, encontrada nas chapadas que hoje circundam as veredas e as matas de galeria, isto 

sugere que as condições climáticas seriam mais secas. 

Durante o final do período Pleistoceno (12.000 AP) a região era mais seca, havia uma escas-

sez de chuva provocando um rebaixamento do lençol freático e dos cursos d’água na região de 

Buritizeiro. Neste período ainda não havia umidade suficiente para o estabelecimento das ve-

redas na região. A precipitação seria a mesma que hoje é encontrada na faixa de transição do 

cerrado com a caatinga, ficando entre 600 e 800 mm, os períodos de seca poderiam durar de 7 

a 8 meses. A temperatura local poderia ser mais baixa do que a de atualmente (Lorente et al., 

2010). 

A palinozona 2 compreende a faixa de 6.000 (idade interpolada) a 1.500 ± 40 anos AP. Esse 

período é marcado pelo predomínio de elementos herbáceos, arbustivos, além do surgimento 

de novas espécies vegetais de formação campestre e também de ambientes úmidos e alagados. 

Neste momento a temperatura era mais úmida e quente em relação à palinozona anterior, a 

média pluviométrica passa a ser 1000 mm, o período de estação seca passa a ser menor de 5 

meses. As condições climáticas dessa ocasião já apresentam semelhança com a que é encon-

trada nos dias de hoje.  

De acordo com autor citado as palinozonas mostram que a umidade aumentou gradativamente 

desde o final do Pleistoceno (13.120 ± 60 e 1.500 ± 40 anos AP). Na palizona 1 mostrou que 

as condições climáticas eram mais secas que as atuais, semelhante ao semiárido, com um bai-

xo índice pluviométrico e déficit hídrico de sete a oito meses. Na palinozona 2 temos o esta-

belecimento das veredas, mostrando que o clima deveria ser igual ou semelhante ao semiúmi-
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do, com índice pluviométrico acima de 1.000 mm e com estação seca com duração de cinco a 

seis meses. 

Em outro trabalho, Cassino, Lorente e Meyer (2011) descrevem a paisagem pré-histórica no 

final do Pleistoceno e início do Holoceno na bacia do rio Formoso:  

“... dominada por uma vegetação do tipo Campo 

Limpo, sem o desenvolvimento de veredas amplas 

como ocorre atualmente. No lugar das Veredas, 

ocorriam zonas úmidas com a presença de ervas tí-

picas e briófitas. Também estavam ausentes árvores 

típicas do Cerrado (CASSINO et al.,2011).” 

A pesquisa de R. Cassino (2011) mostrou que a paisagem da região mudou consideravelmente 

durante todo o Holoceno. Essas modificações paisagísticas seriam causadas por variações 

climáticas regionais e também por fatores locais associados à geomorfologia. As quatro pali-

nozonas por ela estudadas mostraram semelhanças entre si e com o “Archaic gap” (ARAÚJO, 

2003;2005).  

Na Palinozona 1, o início do Holoceno tinha temperaturas mais frias do que as atuais e uma 

paisagem bem diferente da que vemos hoje, a partir de 11.190 anos AP. a temperatura aumen-

ta, surge à vereda além de outras plantas do cerrado. Na palinozona 2 o período compreendido 

entre 10.134 anos AP. E 8.000 anos AP. teve grandes oscilações climáticas, no primeiro mo-

mento houve uma queda de temperatura e umidade, onde a vereda se transformou em um pân-

tano, as Matas de Galeria se desenvolveram com elementos de clima frio, em 9.250 anos AP. 

o clima se torna ainda mais frio. O clima seco se instala na região por volta 8.890 anos AP., 

havendo um grande ressecamento da área. Na palinozona 3 abrange o período de 8.830 anos 

AP a 6.320 AP. o clima é quente e úmido, a vereda se desenvolve e ao seu redor a presença 

do Cerrado stricto sensus. A última palinozona está entre 6.320 anos AP. e 1.440 anos AP., há 

uma diminuição da umidade, o que provavelmente influi no aumento da duração da estação 

de seca, houve um crescimento de elementos herbáceos e uma diminuição das veredas, tam-

bém há indícios de elementos arbóreos da Caatinga na região.   

Dentre os fatores que influenciaram a mudança da vegetação pré-histórica para o cerrado po-

de-se destacar: a estacionalidade climática, a disponibilidade hídrica e as características edáfi-
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cas (FEFILI et al. apud LORENTE et al., 2010, p.68). A disponibilidade de água seria uns 

dos fatores que mais contribuíram na mudança da vegetação na região de Buritizeiro.   

Assim, finalmente, pode-se afirmar que a região onde está localizado o município de Buriti-

zeiro, assim como praticamente toda a região onde o cerrado foi encontrado passou por mu-

dança ao longo de milhares de anos. Inicialmente com um clima mais seco e frio, e com uma 

vegetação herbácea, na passagem do Pleistoceno para o Holoceno inicial. Por volta do Holo-

ceno médio, há uma modificação nas condições climáticas e a partir de 7.000/6.000 anos co-

meça-se a formar a vegetação que hoje é típica do cerrado, devido ao aumento da temperatura, 

da umidade e da disponibilidade hídrica. 

A tabela abaixo exemplifica os resultados das pesquisas de F. Lorente e R. Cassino, durante o 

Pleistoceno e o Holoceno.  

F. Lorente R. Cassino 

Palinozona 1, 13.120 – 11.640 AP: 

vegetação arbustiva e herbácea, como 

o campo limpo atualmente. Tempera-

tura mais baixa, clima provavelmente 

mais seco. 

Palinozona 1, a partir de 11.190 AP: Aumen-

to de temperatura e expansão das veredas. 

Palinozona 2, 10.134 – 8.000 AP: 1° mo-

mento – queda de temperatura e umidade, a 

vereda se torna pântano. 2º momento – clima 

mais frio e seco, ressecamento das veredas. 

Palinozona 2, 6.000 (idade interpola-

da) - 1.500 AP: Formação de ambien-

tes campestre, úmidos e alagados. 

Temperatura mais quente e clima mais 

úmido em relação ao período anterior. 

 

 

Palinozona 3, 8.830 – 6.320 A.P: Clima 

quente e úmido, volta das veredas e em seu 

entorno o Cerrado stricto sensu. 

Palinozona 4, 6.320 – 1.440 AP: Diminuição 

da umidade, aumento do período seco. Au-

mento de elementos herbáceos e diminuição 

das veredas, surgimento de elementos arbó-

reos da Caatinga. 

Tabela 3: Tabela comparativa com os resultados de F. Lorente e R. Cassino. 

Os resultados obtidos mostram que o clima variou, houve períodos mais secos outros mais 

úmidos. Se formos comparar tais resultados com aqueles obtidos por A. Araújo e colegas 

(2003;2005), vemos que na pesquisa de F. Lorente a Palinozona 2 que corresponde ao período 

do “Archaic gap” a temperatura apesar de estar mais quente continua com um clima úmido, 

indo contra o que foi proposto. Na pesquisa de R. Cassino o clima está quente e úmido e com 
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a presença de veredas na Palinozona 3 e na Palinoza 4 é que o período seco aumenta, surgindo 

até elementos da Caatinga, mostrando sim, que houve um período seco, mas não foi tão rígi-

do, pois a veredas não desapareceram apenas diminuindo, o que significa que ainda havia 

água na região contrariando também a proposta, o desaparecimento da população pré-

histórica no Brasil Central. Fatores naturais como a estacionalidade climática e a disponibili-

dade hídrica influenciaram diretamente o clima, mostrando que as paisagens não são estáticas, 

que elas vão se modificando ao longo do tempo e se adaptando as mudanças nas condições 

ambientais locais e regionais.  
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CAPÍTULO IV: OS SÍTIOS PRÉ-HISTÓRICO DE BURITIZEI-

RO E DO VALE DO RIO JEQUITAÍ 
 

 

Os estudos arqueológicos no norte do estado de Minas Gerais começaram na década de 1970, 

por meio das pesquisas no âmbito do PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas Arqueo-

lógicas), com as primeiras prospecções. Durante os anos 1980 arqueólogos do Setor de Ar-

queologia do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Fede Minas Gerais (MHNJB-

UFMG). Trabalhando sempre na bacia do rio São Francisco e seus afluentes com o objetivo 

de entender as populações pré-históricas que habitaram na região e como elas ali se instalaram 

(ALVES, 2010). 

O sítio arqueológico “Caixa D’água”, localizado em Buritizeiro, na margem esquerda do rio 

São Francisco, em uma área de arenito arcoseano, é o centro desse trabalho. O sítio “Bibocas 

II”, no setor quartzítico, margem esquerda do rio Bibocas e o sítio “Lapa do Sol” na região 

cárstica  chamada  “Curral de Pedras”, ambos em Jequitaí, serão correlacionados ao primeiro. 
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Figura 31: Localização dos sítios estudados no Alto Médio rio São Francisco, onde se pode 

ver o rio São Francisco, o rio das Velhas em primeiro plano e o rio Jequitaí mais ao norte. 

Com o propósito de se ter uma análise mais abrangente da ocupação da paisagem no alto mé-

dio rio São Francisco e aqueles um pouco mais distantes. O rio, além de ter servido como um 

local de pesca ou fornecedor de alimento, certamente foi um meio de locomoção para as po-

pulações que ali residiam no passado e que estavam a todo tempo em movimento, com isso se 

faz necessário ter um conhecimento das áreas para conseguir resultados mais completos.  

 

4.1 – Sítio Caixa D’água 

 

Descoberto no ano 1987 em uma obra para a construção do SAAE – Sistema de Abastecimen-

to de Água de Esgoto da cidade de Buritizeiro, trabalhadores ao abrirem valas para instalação 

da drenagem fluvial, encontraram ossos e artefatos líticos. O achado foi em seguida comuni-

cado que ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Artístico Nacional de Minas Gerais e ao Setor 

de Arqueologia de Minas Gerais. O sítio ali encontrado recebeu o nome de Caixa D’água. 

Inicialmente, durante os anos 1980 foi realizado um trabalho de salvamento pelo MHNJB-

UFMG do material exposto pelos trabalhos do SAAE, em seguida foram realizadas escava-

ções durante três anos 2005, 2006 e 2007, abrangendo uma área de aproximadamente de 30 

m².  

 

Figura 32 e 33: Sítio Caixa D’água visto do sentido Leste-Oeste, ao fundo da foto a esquerda 

é possível ver o rio São Francisco. Segunda foto, escavações sendo realizadas no sítio (M. J. 

RODET, 2010). 
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O sítio está localizado na margem esquerda do rio São Francisco, atualmente ocupando uma 

área com cerca de 1 ha. De acordo com A. Prous et al. (2007) trata-se de um sítio muito bem 

conservado, em todo caso, o que sobrou dele. Possivelmente a extensão do sítio, e especial-

mente do cemitério era muito maior do que se sabe atualmente. 

 

Figura 34: Sítio Caixa D’água antes da limpeza (M. J. RODET, Arq. Pessoal). 

Atualmente o sítio apresenta uma área de proteção de 800 m² de área, as escavações foram 

dívidas em quatro setores: setor A, que está localizado na parte sul, e que teve a estratigrafia 

perturbada devido ao maquinário pesado em 1985, é a área mais afetada; setor B, na parte 

norte do sítio, onde se encontra o cemitério, alguns deles foram esmagados, devido à ação 

antrópica; setor C, a sudoeste, que foi diretamente afetado pelo maquinário e pela construção 

de uma via pública; setor D, a noroeste, onde se concentra o material que deslocado pelo ma-

quinário no ano de 1985 (ALVES, 2010).   
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Figura 35: Mapa de localização do Sitio Caixa D’água visto de cima, onde é possível ver o 

Rio São Francisco com suas corredeiras (ALVES, 2010). 

Geologicamente o sítio pertence ao domínio do Grupo Bambuí, na formação Três Marias. O 

substrato rochoso é o arenito arcoseano, o qual serviu de base para grande parte das indústrias 

líticas exumadas. Geomorfologicamente a área está influenciada pelo contexto geológico ge-

omorfológico regional. Os tipos de solos predominantes no terreno do sítio são os Neossolos 

litolítico/regolítico. A área apresenta uma cobertura pedológica diferenciada de outras, devido 

às influências do material de origem e do relevo (BAGGIO, 2012).  

O sítio arqueológico está situado dentro de uma feição morfológica caracterizada como uma 

escarpa de linha falha, com cerca de 1 km de extensão orientado no sentido SO/NE, apresen-

tado um desnível médio de 16 m de altura. A escarpa é modelada por litofácies de arcóseos, 

arenitos finos, pelitos da base para o topo (BAGGIO, 2012). Assim, o sítio encontra-se em 

altura em relação ao rio, sendo protegidas de suas cheias, mesmo aquelas maiores que inun-

dam toda a margem direita e as partes mais baixas da margem esquerda.  
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Foto 36: Escarpa localizada abaixo do sítio Caixa D’água (RODET, 2012). 

A parte do rio São Francisco no qual o sítio está situado, possui cerca de 30 m de uma mar-

gem a outra e apresenta 1,5 m de profundidade. A morfologia do leito do rio tem segmentos 

rochosos e aluviais, assim como irregularidades ao longo do perfil longitudinal. Apresenta 

corredeiras com fluxo agitado no sentido ONO/ESSE (BAGGIO, 2012). 

 

Figura 37: Elevação do sítio arqueológico Caixa D’água (BAGGIO, 2012). 
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As características geoambientais da região, como o clima, litologia, topografia, solos e vege-

tação se mostraram muito favoráveis para o estabelecimento de populações pré-históricas 

(BAGGIO, 2013).  

Além dos sepultamentos encontrados (47), foram achados outros tipos de vestígios como: 

rochas e minerais lascados para confecção de instrumentos (em seixo de quartzito e em seixos 

ou cristais de quartzo), lâminas machados polidas tanto em rochas verdes, quanto em silima-

nita (este último comumente encontrado em rochas como o granito, ausente na região), ponta 

em ossos de cervídeo, anta e porco do mato (PROUS et al., 2009), bigornas e mós utilizadas 

para triturar alimentos em arcósio e arenito, além de percutores. Também foram exumados 

ossos de animais, restos de animais e objetos utilizados em rituais funerários. Entre os instru-

mentos líticos a principal indústria é sobre seixo de quartzito lascado por fatiagem para obter 

lascas cortantes que, provavelmente, foram utilizadas para cortar e raspar, possivelmente, para 

preparar os peixes. Muitas rochas e minerais que foram deixadas no sítio vinham de locais 

mais distantes. Por exemplo, o silexito utilizado na produção de pontas de projétil pode ter 

vindo da região de Jequitaí ou do Formoso, únicos locais que foram encontrados durante os 

trabalhos de prospecção. As rochas utilizadas para as lâminas de machado, também podem ter 

vindo dos diques encontrados no rio Jequitaí, ou ainda a silimanita utilizada em algumas lâ-

minas polidas, da qual não se tem notícia na região (RODET et al., 2007; PROUS et al., 

2007; 2009; RODET, 2010; PENHA, 2015). 

As matérias-primas brutas encontradas no entorno do sítio são compostas pelos seguintes mi-

nerais e rochosas: arenito arcoseano (em plaquetas, blocos e seixos), arenito silicificado (na 

forma de seixos e plaquetas), quartzito (na forma de plaqueta), quartzo (na forma de seixos e 

cristais), silexito (na forma de seixos e nódulos), calcedônia (na forma de blocos e nódulos), 

rochas verdes (fragmentos de fabricação de lâminas de machado), além de apatitas, goethitas, 

e outros óxidos ferrosos (fragmentos naturais). (ALVES, 2010). 

Frequentemente as matérias-primas encontradas em um sítio, estão dispersas em um raio de 

aproximadamente 5 km (TIXIER et al. apud ALVES, 2010:35), e no sítio Caixa D’água esse 

raio pode ser ainda maior, pois com o rio bem próximo a possibilidade de navegação não po-

de ser descartada, e se eles realmente utilizavam o rio como meio de transporte poderiam tra-

zer matérias de locais bem mais distantes e com maior facilidade.  

Das rochas e minerais acima citados, alguns podem ser encontrados muito próximos ao sítio: 

o arcósio que faz parte do embasamento rochoso das corredeiras do rio São Francisco. Este 



 

77 
 

serviu de suporte para os instrumentos tais como mós e bigornas encontradas nos sepultamen-

tos. O arenito arcoseano aparece na ao longo de sucessões da camada de arcósio e foi utiliza-

do para produzir instrumentos lascados encontrados no sítio (ALVES, 2010). Os quartzitos 

em forma de seixos, que serviram de base para a maior parte da indústria lítica presente no 

sítio ao longo de 11.000 AP, foram observados durante os trabalhos de prospecção e estão 

descritos por Penha (2015). Estes se encontram no rio Jequitaí e seus afluentes, aproximada-

mente 70 km à jusante de Buritizeiro.  

  

Figura 38: Arenito arcóseano encontrado em 

Buritizeiro (ALVES, 2010).  

Figura 39: Arcósio encontrado em Buritizeiro 

(ALVES, 2010).  

 

As jazidas de quartzo podem ser encontradas no leito do rio São Francisco, na Serra do Espi-

nhaço e na Serra do Cabral e próximo ao sítio Bibocas II, mas é possível ter sua formação 

dentro do quartzito. O silexito pode ter sido originário da Serra do Jatobá, que está entre 10 

km a 15 km a oeste do sítio, ou mesmo ter sido trazido pelo rio São Francisco, como demons-

tram os nódulos, raros, encontrados atualmente dentro do rio. A calcedônia pode ser encon-

trada a uma distância de 10 km a 20 km do sítio, na formação geológica “Mata da Corda”, 

bacia do rio Formoso ou na bacia do rio Jequitaí. A silimanita, mineral formado do granito, 

provavelmente foi trazida de fora da região (TRINDADE et al., 2007; RODET, et al., 2007; 

ALVES, 2010; BASSI, 2102; PENHA, 2015; RODET, com. pessoal).  



 

78 
 

 
 

Figura 40: Calcedônia encontra em Buriti-

zeiro (ALVES, 2010). 

Figura 41: Seixo de quartzo encontrado em 

Buritizeiro (ALVES, 2010). 

 

O sítio apresenta uma grande importância, pois é um dos únicos a céu aberto no setor estuda-

do que apresenta sepultamento em um bom estado de conservação. Foram encontrados mais 

de quarenta esqueletos preservados, alguns foram perturbados por fatores tafonômicos, que 

alteraram a disposição dos vestígios, e também por fatores antrópicos, como as diversas cons-

truções que se sucederam ao longo dos anos. Entretanto de maneira geral, trata-se de um sítio 

com uma conservação excepcional.  

 Os esqueletos humanos encontrados foram enterrados dentro de um período reduzido e bem 

definido dentro do nível estratigráfico, datando entre 6.100 e 5.000 anos A.P. (PROUS et al., 

2009; ALVES, 2010), se encaixando dentro do Holoceno médio, período qual foi relatado 

através de pesquisas (ARAÚJO, 2003; 2005) durante o qual houve uma grande seca em toda 

região conhecida como Brasil Central (Conf. cap. III).  

As posições dos esqueletos podem ser sintetizadas em corpo contraído, as mãos postas sobre 

os joelhos ou os braços dobrados, coluna vertebral em arco, posição conhecida como fletida 

(PROUS et al., 2009; ALVES, 2010), exceto dois esqueletos estendidos, um de costa e outro 

de bruços (PROUS et al., 2009). Grande parte dos esqueletos que foram encontrados perten-

cia a adultos, mas havia também crianças, além de raros ossos de fetos e recém-nascidos. Os 

sepultamentos eram feitos bem próximos uns aos outros, muitas vezes ao enterrar um corpo 

encontravam outro, com isso, o sepultamento antigos era empilhado e colocado ao lado, fora 

do seu lugar original (PROUS et al., 2007). No que se refere ao gênero, de acordo com M. J. 
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Rodet (Com. pessoal) trata-se de homens e mulheres, tendo presença também de esqueletos 

infantis. 

 

Figura 42: Sitio Caixa D’água visto de cima, onde foram localizados os sepultamentos 

(TRINDADE apud RODET, 2010). 

Junto à maioria dos sepultamentos havia pequenas pontas em osso. As pesquisas ainda não 

podem afirmar se estamos diante de pontas utilizadas para a caça ou pesca ou, de fato, outro 

instrumento de função desconhecida. Os sepultamentos foram recobertos por um ou mais blo-

cos de arcósio que foram regularizados por picoteamento ou lascamento (PROUS et al., 2007; 

ALVES, 2010; RODET com. pessoal). 

Prous et al. (2007) denominou os esqueletos encontrados como “Homem de Buritizeiro”, es-

ses sepultamentos teriam pertencidos a grupos que vieram habitar a região em substituição do 

“Homem de Lagoa Santa” que era uma população com feições negroides, para uma população 

de traços mongoloides, que seriam os grupos indígenas modernos. Tais grupos indígenas pro-

vavelmente eram pescadores e utilizavam do rio como fonte de alimento e água, além disso, 

caçavam animais e colhiam frutos, principalmente do Buriti que é uma palmeira que é encon-

trada em toda região e que também pode ter sido utilizada como matéria-prima para vestuário, 

habitação e artesanato. 
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O sítio apresenta uma grande importância, pois é um dos únicos a céu aberto que apresenta 

sepultamento em um bom estado de conservação. Encontram-se vestígios arqueológicos de, 

pelo menos, três momentos distintos com a presença humana. Por meio da datação de C14 no 

ano de 2005 de um osso conseguiu-se a data de 6.000 anos AP, estudos indicam uma ocupa-

ção entre 10.500 e 5.500 anos AP (PROUS et al., 2007), mas possivelmente continuou sendo 

ocupado por um bom tempo, se encaixando dentro do Holoceno Médio, período qual foi rela-

tado através de pesquisas uma grande seca em toda região conhecida como Brasil Central.  

Os sepultamentos foram encontrados nos níveis mais superficiais, os corpos enterrados ti-

nham seus joelhos dobrados e junto a eles havia pequenos ossos de animais. Quando morriam 

suas armas os acompanhavam nas covas, pois foram encontrados pontas de ossos que amarra-

vam as setas. Os corpos eram recobertos por um ou dois blocos de pedra que foram regulados 

por picoteamento e polimento (PROUS et al., 2007). 

Grande parte dos corpos que foram encontrados pertencia a adultos, mas havia também crian-

ças, além de raros ossos de fetos e recém-nascidos. Os sepultamentos eram feitos bem próxi-

mos uns aos outros, muitas vezes ao enterrar um corpo encontravam outro, com isso, o sepul-

tamento antigos era empilhado e colocado ao lado, fora do seu lugar original (PROUS et al., 

2007). 

As covas estavam marcadas por pequenas lajes sub-retangulares que eram colocadas no tórax 

dos mortos, elas tinham cerca de 30 a 40 cm de lado e 5 a 8 cm de espessura, eram trabalha-

das em lascamento e regularizadas por picoteamento e polimento (PROUS et al., 2007). Aci-

ma de algumas lajes dos sepultamentos foram encontrados alguns instrumentos como mós e 

bigornas (ALVES, 2010). 

Os restos faunísticos encontrados são raros, a maior parte são vértebras de peixe e alguns os-

sos de mamíferos, além de raras conchas e fragmentos de ostras de rios, haja vista que o solo 

local é ácido muito suscetível a degradação. Muitas espátulas de ossos se conservaram, foram 

feitas com o metatarso de veado, esse instrumento é encontrado em todo o Brasil Central. Fo-

ram achados também dois pequenos (4 cm x 3 cm) objetos ósseos, fabricados sobre algum 

osso de médio porte maciço (RODET com. Pessoal; ALVES, 2010). 

Em Buritizeiro restos faunísticos associados à alimentação ocorrem de forma rara, foram de-

senterrados vértebras e esporões de surubim (Pseudoplastyscoma coruscans), alguns deles 

estavam queimados, o que pode remeter uma possível utilização culinária. Também foi en-
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contrado um crânio de lagarto (Tupinambas palustris) que pode ter servido como alimento, ou 

para uso simbólico e mítico, pois foi encontrado junto a uma estrutura funerária (ALVES, 

2010).    

Assim, o sítio arqueológico Caixa D’água se encontra em frente às corredeiras do rio São 

Francisco, quase únicas ao longo desse grande rio, em altura em relação às enchentes, além de 

ser um lugar privilegiado no que se refere à pesca, a navegação e a travessia entre as duas 

margens. Seus habitantes, certamente, utilizaram o local não somente como um local cerimo-

nial, como indicam os diversos sepultamentos, mas também como lugar privilegiado para o 

cotidiano.  

 

Figura 43 e 44: Escavação dos sepultamentos no sítio Caixa D’água (M. J. RODET, Arq. Pes-

soal). 

4.2 – O Vale do Rio Jequitaí  

 

A cidade de Jequitaí é banhada pelo rio homônimo afluente da margem direita do Rio São 

Francisco distando 79 km a jusante de Buritizeiro. O município apresenta grande quantidade 

de sítios arqueológicos, em partes devido a peculiar paisagem local que apresenta muitos 

abrigos sob rochas, de formações de quartzito e de calcário. Tais locais serviram para os gru-

pos caçador-coletores de acampamento, de locais cerimoniais (presença de pinturas e picotea-

dos) e, provavelmente, de local de caça, entre outras funções, as quais desconhecemos. A re-
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gião também oferece uma grande biodiversidade de fauna e flora, que, com certeza, participou 

na sobrevivência dos grupos que ali frequentavam. 

O rio Jequitaí está localizado topograficamente em uma região de contato com as serras asso-

ciadas do estabelecimento da Serra do Espinhaço, que está a leste, e o vale do São Francisco 

que está a oeste. Na parte central, há uma grande depressão, o rio desenvolve meandros e bre-

jos perenes antes de desaguar no rio São Francisco. Ao Sul encontra a Serra da Onça que é 

uma barreira orográfica. No Leste, a planície do rio nasce de um vale que corta o relevo quar-

tzítico da Serra das Porteiras. No Norte, se encontra uma linha irregular de maciços calcários, 

que vão da Serra das Porteiras e as margens do São Francisco até a planície do rio Jequitaí (J. 

RODET, 2012). 

Nas margens do córrego Bibocas, localizados no morro homônimo, afluente da margem es-

querda do rio Jequitaí, foram identificados pelo menos 9 sítios arqueológicos, sendo a maioria 

deles com presença de pinturas, mais raramente com vestígio lítico em superfície e pacote 

sedimentar. Inserido dentro do planalto residual é constituído por paredões e blocos quartzíti-

cos bem fraturados, que formam os abrigos que estão presentes ao longo do córrego das Bibo-

cas (BRANDT & PILÓ, 1996).  

Nos abrigos há presença de pinturas rupestres nas rochas. A Tradição Planalto é bem recor-

rente na região, ela é marcada pela monocromia e por representações naturalistas, as pinturas 

apresentam tamanhos superiores a 50 cm. Outra tradição que aparece é a São Francisco que se 

caracteriza pela policromia e pelas representações geométricas e também “astronômicas”. As 

pinturas se localizam nas partes mais baixas dos paredões e se destacam por desenhos antro-

pomorfos e zoomorfo. As cores mais utilizadas são o vermelho e o amarelo com suas varia-

ções, o preto e o branco aparecem de um modo esparso nos painéis. A técnica utilizada para 

composições das figuras é o traço com dedo utilizando pigmentos em suspensão (BRANDT 

& PILÓ, 1996). 

Na região há uma grande disponibilidade de matéria-prima que fornecendo uma diversidade 

de material para a indústria lítica. Prospecções recentes feitas pelo Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG descobriram jazidas de silexito diferentes variedades, além de calcedônias, 

arcósios e diques de rochas metabásicas (RODET, 2014, PENHA, 2015). Este material foi 

utilizado pelos grupos pré-históricos que habitaram a região para produzir instrumentos varia-

dos ao longo dos 11 mil anos de ocupação.  
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A região conhecida como Curral das Pedras apresenta muitos sítios arqueológicos, ela é ca-

racterizada por afloramentos calcários com predomínio das feições cársticas, apresentando 

uma diversidade de formas geomorfológicas como os lapiás, abismos, abrigos e pequenas 

cavernas. O sítio Lapa do Sol é uma referência em pintura rupestre, ele se encontra em uma 

posição central da área em questão, as pinturas são numerosas e estão muito bem conservadas, 

elas apresentam sobreposições o que permite fazer uma construção cronológica do sítio e até 

mesmo uma cronologia estilística da região (RODET, 2007). 

Assim, os sítios do município de Jequitaí estão localizados em dois substratos rochosos: o 

meio quartzítico e o meio carbonatado. O primeiro ambiente é marcado pela presença de mui-

tos abrigos que foram frequentados no passado e uma abundância de água ao longo do ano e 

uma vegetação de cerrado. O platô apresenta locais arborizados, que servia como fonte de 

diversos recursos, como alimentação, caça e fabricação de instrumentos, além de sustentar 

cursos de água que serviam como marcadores do espaço e local de sustento, além de abrigos e 

vales, proporcionando um local ideal para acampamento. A área de vale é cortada por um 

desfiladeiro, onde o rio Jequitaí corre com grande força, grupos humanos podem tê-lo utiliza-

lo com um meio de entrada e saída do local, o rio também apresenta um grande manancial de 

alimentos e material lítico para aqueles que ali passaram. Os abrigos na área de vale também 

foram de grande importância, podendo ter sido utilizado de diversas formas, caça, habitação, 

esconderijo, para uso cerimonial.  

 

Figura 45: Ambiente quartzítico, sítio Bibocas II (M. J. RODET,2010). 

O segundo ambiente, carbonatado, é um meio bem particular em relação ao primeiro, por ser 

uma área com um carste bem desenvolvido com lapiaz agudos, abismos, abrigos, carvernas, 
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florestas secas, cactáceas e ter um relevo desnivelado. No setor encontra-se o mocó, animal 

endêmico desse tipo de bioma, além de animais que frequentam o local em busca de esconde-

rijo, alimento ou ainda água que se acumula em certos locais durante o período de chuvas.   

 

Figura 46: Curral de Pedras, ambiente carbonatado (RODET, 2012). 

Entre esses dois ambientes o pesquisador J. Rodet (2012) classificou a área que se encontra 

entre esses dois meios com zona de transição, ela apresenta elementos dos dois ambientes. O 

local é marcado pela presença perene de água, por um ambiente mais aberto em relação aos 

outros dois, pela ausência de relevo rochoso, apresentando uma morfologia de colinas, o abri-

go sob rocha é raro e provavelmente está associado aos cursos d’água. Para se ter uma com-

preensão mais profunda a respeito da ocupação humana na área, é preciso associá-la com ou-

tros dois ambientes, pois essa zona está ligada a eles. 
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Figura 47: Zona de transição entre o ambiente quartzítico e carbonatado (RODET, 2012). 

A seguir serão apresentados dois sítios estudados, o primeiro situado no quartzito, Bibocas II, 

e o segundo no calcário, Lapa do Sol. 

 

4.2.1 – Sítio Bibobcas II 
 

Situado no município de Jequitaí, o sítio Bibocas II, encontra-se dentro de afloramento rocho-

so quartzítico, sob um paredão de quartzito próximo ao entroncamento de dois córregos: Sítio 

e Bibocas, que são afluentes da margem direita do rio Jequitaí. O ambiente local proporciona 

condições favoráveis para uso e ocupação, pois há uma grande diversidade de espécies ani-

mais e vegetais disponíveis para consumo, além de ter matéria-prima para fabricação de ins-

trumentos. 
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Figura 48: Planta do Sitio Biboca II (GONÇALVES apud BASSI, 2012). 

O sítio está em boas condições de preservação, mesmo com a grande utilização dele por ga-

rimpeiro e por moradores locais que se utilizavam das corredeiras do rio como forma de lazer 

(BASSI, 2012).  

O sítio foi ocupado pelo menos desde o início do período Holoceno, como indicam as data-

ções radiocarbônicas: 10400 ± 70 BP e 10470 ± 80 BP para o nível VI, próximo ao piso ro-

choso e 9560 ± 50 BP para o nível V inferior (datações realizadas por Beta Analytic INC, 

2009) (RODET et al., 2011; BASSI, 2012) até os dias atuais.  

A escavação foi feita na parte abrigado do sítio, totalizando uma área de 7 m² e profundidade 

de 1,73 m. O trabalho foi feito no setor mais amplo e mais alto do abrigo atualmente. As qua-

dras foram abertas no centro da área. No ano de 2009 a escavação atingiu o nível estéril. Nas 

camadas mais profundas foram encontrados vestígios de fogueiras, os carvões que encontra-

dos foram coletados e enviados para o Laboratório Beta Analitic, nos EUA, para a datação e 

os resultados foram: amostra 8189, quadra D-47, V inferior a 115 cm de profundidade – 9.560 

± 50 AP; amostra 8201, quadra D-47, VI superior a 131 cm de profundidade – 10.400 ± 70 

AP; amostra 8204, quadra D-47, VI superior a 145 cm de profundidade – 10.470 ±80 AP 

(RODET, 2010). 
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A paisagem do ambiente quartzítico, no qual o sítio Bibocas II está inserido pode ser dividido 

em duas áreas: platôs entalhados nos vales e desfiladeiro do rio Jequitaí (J. RODET apud 

RODET, 2010). O sítio se encontra em um desses platôs, ao lado do entroncamento dos cór-

regos Sítios e Bibocas, que vão desaguar no rio Jequitaí (J. RODET, apud BASSI, 2012). 

 

Figura 49: Vista do abrigo Bibocas II (M. J. RODET,2010). 

De acordo com J. Rodet citado por M. J. Rodet (2010) o abrigo é um tubo cárstico residual 

em quartzito, possui 35 m de desenvolvimento NO/SE e com 6 m de profundidade, recebe luz 

praticamente todo o dia. A frente do abrigo à vegetação é bem esparsa e vai ficando mais den-

sa nas proximidades do córrego Bibocas. Diferente de outro abrigos da região, o Bibocas II 

apresenta um pacote sedimentar profundo, terreno amplo e plano devido ao terraço fluvial não 

mais inundado.  

Os córregos são de grande importância para a dinâmica dos grupos que viveram ali, eles in-

fluenciam diretamente nos recursos que existem ali, por meio deles tem a ocorrência da matar 

ciliar, que oferecem outro tipo de paisagem em meio ao cerrado. As cachoeiras e corredeiras 

dos córregos são ótimos lugares para pesca e caça, as piscinas que se formam ajudam a pren-

der os peixes e com instrumentos simples como redes e lanças (BASSI, 2012). Eles não são 

navegáveis devido às cachoeiras e o pouco volume de água ao longo do ano, mas em tempo 

de seca se tornam caminhos de fácil acesso e travessia para o deslocamento de pessoas, que 

assim podem chegar facilmente ao rio Jequitaí. 
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Figura 50: Confluência dos córregos Sitio (1) e Bibocas (2) (RODET, 2012). 

As populações que habitaram a região, principalmente aquelas que frequentavam o Bibocas II 

tinham uma grande fartura de alimento, na região há muitas espécies de pássaros, roedores, 

repteis e predadores carnívoros. Na flora encontramos muitas árvores, gramíneas, flores, fru-

tos, raízes.  

 Na área existe uma abundância de cristais de quartzo, algumas jazidas foram encontradas 

durante os trabalhos de prospecção da equipe do MHNJB-UFMG, os quais são excelentes 

para lascamento e foram utilizados sistematicamente como suporte para as indústrias líticas ao 

longo do tempo, como indicam os vestígios deixados pelos grupos que frequentaram o abrigo 

(RODET, 2010; BASSI, 2012; RODET et al., 2013). O quartzo é uma das matérias-primas 

lítica mais abundante encontrada no sítio, podendo ser encontrado principalmente na forma de 

cristal, mas também em seixo rolado no rio. O silexito não está muito presente ao longo da 

estratigrafia do sítio, sua fonte vem provavelmente, das cascalheiras do rio Jequitaí. Ainda a 

calcedônia em forma de seixo e o quartzito que forma o embasamento rochoso do abrigo, po-

dem ser encontrados nos níveis arqueológicos. O quartzito está presente de maneira sistemáti-

ca e abundante, servindo de suporte para instrumentos grandes e pequenos ao longo de toda a 

estratigrafia. Todas as rochas e minerais encontrados no sítio são encontrados na região, em 

um raio de aproximadamente 7 km a 5 km do sítio, na forma de seixos rolados de rio, nos 
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leitos dos córregos Bibocas e Sitio e no rio Jequitaí (BASSI, 2012) e em jazidas, tais como 

aquelas de quartzo, ainda explorada por garimpeiros atuais (M. J. RODET, com. pessoal).  

Os principais vestígios deixados no local pelos grupos passados são os instrumentos, lascas, 

núcleos e fragmentos deixados ao longo da estratigrafia. Inicialmente, o quartzito e o silexito 

são bastante utilizados, sendo o quartzo menos frequente nas amostras. Nos níveis mais supe-

riores, há uma inversão: o quartzo vai ficando cada vez mais frequente, sendo utilizado siste-

maticamente para produção de instrumentos. De fato, o quartzito, encaixante do abrigo, é a 

matéria-prima mais encontrada nos níveis arqueológicos. Em superfície, além da presença de 

quartzo lascado, alguns materiais históricos também aparecem, como lascas de seixos fatia-

dos, lembrando aqueles encontrados nas margens do rio São Francisco e no Curral de Pedras. 

Parece que o abrigo foi frequentado sistematicamente ao longo de pelo menos 11mil anos. Os 

trabalhos recentes (inéditos) de D. Sousa, da Universidade Federal de Viçosa, sobre o solo do 

abrigo, vêm demonstrando que, mesmo em momentos em que não há muito vestígio da cultu-

ral material (como é o caso dos níveis IV e V, por exemplo), as análises do solo têm apontado 

para uma frequentação intensa do sítio. A proximidade das jazidas de cristal de quartzo hiali-

no a menos de 1 km do sítio, indica que, pelo menos, um dos motivos da frequentação tenha 

sido a busca pelo quartzo. Ressalta-se ainda que existem inúmeras pinturas nas paredes, em 

geral, os temas são animais (peixe, lagarto) ou figuras geométricas (traços), em cores que va-

riam entre laranja e amarela (M. J. RODET, Com. pessoal).      

 

4.2.2 – Sítio Lapa do Sol 
 

O sítio Lapa do Sol está localizado na parte oeste do afloramento denominado morro do Cur-

ral de Pedras em Jequitaí, em área cárstica calcária, a 225 m em relação ao Riacho Fundo, 

fonte de água mais próxima. A baixa e média vertente do morro apresenta árvores de porte 

grande e médio, tais como aroeiras, barrigudas e ipês, as quais vão diminuindo em quantidade 

até chegar ao topo do morro, onde o calcário aflora e a vegetação muda se adaptando ao subs-

trato (cactáceas, árvores finas, etc.), sendo a barriguda a maior árvore presente no local. 
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Figura 51: Planta do Sitio Lapa do Sol (TOBIAS, 2010). 

Formada por duas pequenas galerias paralelas, a partir de uma mesma escarpa calcária, a Lapa 

tem sua entrada voltada para sudeste. O conduto principal possui 7 m de comprimento e é a 

parte que mais apresenta pinturas rupestres (ou no qual as pinturas ficaram melhores conser-

vadas). A gruta apresenta um segundo conduto, que possui cerca de 30 m, que liga a outra 

cavidade menor, conhecida como Lapa do Sol II. Além dessas grutas existe um pequeno ni-

cho, que está localizado a 2 m ao sul da entrada principal. Todos os locais apresentam pintu-

ras (TOBIAS, 2010). 

A cavidade principal tem o desenvolvimento curto, túnel simétrico e regular, com 6 m de 

comprimento e uma largura que varia de 1,65 m a 2 m. Possui uma altura de 2,35 m, determi-

nada pela abertura em um momento de acumulação hídrica, que a partir das oscilações do 

nível freático, resultaram em uma morfologia de fechadura no perfil transversal ao eixo de 

desenvolvimento (TOBIAS, 2010). 
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Figura 52: Conduto principal do Sítio Lapa do Sol (RODET, 2012). 

A superfície da caverna apresenta uma cor cinza escuro com a uma textura regular comparti-

mentada. O fundo da lapa é mal iluminado, diferente da entrada onde há grande incidência do 

sol diretamente e indiretamente sobre o piso, paredes e teto. (TOBIAS, 2010).  

O nome do sítio remete as figuras que são representadas em suas paredes que lembrar o sol. 

São figuras monocrômicas e bicrômicas, apesar de ser igualzinha a figura do sol que temos 

em nosso mundo moderno, é preciso lembrar que são interpretações constituídas a partir do 

pensamento que nós temos atualmente, o que significa que para os Homens pré-históricos que 

o desenharam não tenham esse significado.  

Em todo o sítio há figuras com sobreposições de grafismos, estendendo sobre, as paredes e o 

teto. Pelo fato da parte interna da gruta ter menos claridade, os desenhos não podem ser vistos 

por quem se encontra do lado de fora, só mesmo quando se chega bem próximo à entrada da 

gruta. São centenas de figuras de formato: geométricos, círculos, antropomorfos, zoomorfos, 

ovais, zigue-zagues, escadas e que receberam pigmentos avermelhados, amarelos, branco, 

preto, alaranjando. Algumas foram sobrepostas nas outras, tornando mais complexa à inter-

pretação das pinturas. 
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Na superfície da gruta, imediatamente na frente da entrada e ainda sobre os lapiás, encontram-

se muitos vestígios líticos das populações pré-históricas. O quartzito lascado sobre seixo é a 

matéria-prima mais encontrada. Sobre a lapiás e em superfície no entorno da área, se acha, 

com frequência, seixos de quartzito utilizados como núcleos ou como percutores, além de 

inúmeras lascas fatiadas, lembrando aquelas do sítio Caixa D’água e Bibocas II. Atualmente 

foram feitas coletas em superfície na área em frente a gruta e foram coletados lascas e seixos 

de quartzito (RODET, com. pessoal). 

 

Figura 53: Sitio Lapa do Sol visto de fora (RODET, 2012). 

A lapa atualmente é frequentada tanto por caçadores que fazem fogueiras na frente da entrada, 

o que certamente interfere na conservação das pinturas, tanto em função da fumaça e do calor, 

quanto por que os frequentadores picham sues nomes sobre as pinturas. Ainda, ressalta-se que 

diversos pesquisadores do MHNJB-UFMG e dos outros departamentos da UFMG tem fre-

quentado o local realizando estudos, tanto do ponto de vista das indústrias líticas, quanto es-

tudo do solo antropogênico, da paisagem, das pinturas rupestres, da geomorfologia, etc. (RO-

DET, 2010; TOBIAS, 2010; GONÇALVES, 2013; PENHA, 2015). 

A equipe do setor de arqueologia do MHNJB-UFMG escavou a parte externa da gruta e nela 

foi retirado pouco material lítico, isso nos faz pensar que as pinturas sejam o real interesse dos 

Homens que por lá passaram.  
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De acordo com os estudos até agora realizados, não foram encontrados no setor nenhuma ja-

zida de seixos de quartzito que serviram de base para indústrias líticas observadas na superfí-

cie do Curral de Pedras. Tais jazidas foram mapeadas por Penha (2015) no vale do rio Jequitaí 

e Riacho Fundo. Isso indica que os grupos estavam levando com eles os suportes, em forma 

de seixos, que necessitavam para produzir seus instrumentos (RODET, com. pessoal). 

 

 

4.3 – Síntese do Capítulo  
 

Pode-se afirmar que ao longo de aproximadamente 12.000 anos AP, os sítios Caixa D’Água e  

Bibocas II foram ocupados de maneira sistemática, como indicam as escavações e as datações 

apresentadas. O sítio Caixa D’água esteve ocupado desde o início do Holoceno inclusive entre 

o período conhecido como “Archaic Gap” (ARAÚJO et al., 2003; 2005), foi bastante fre-

quentado como indica os 43 sepultamentos exumados nas escavações feitas pela equipe do 

MNHJB-UFMG até, provavelmente, o contato com os neobrasileiros. De acordo com Lorente 

(2010), Cassino (2011), Cassino e colegas (2011) e Lorente e colegas (2010), durante o Holo-

ceno médio houve uma mudança no clima, de seco para o semiúmido (Conf. cap.3) o que 

coincide com o período em que foram feitos os sepultamentos no sítio Caixa D’água. O sítio 

Bibocas II, foi ocupado sistematicamente até os dias atuais, como indicam não somente restos 

de culturas históricas, mas a frequentação atual pela população local. A Lapa do Sol não pode 

ser datada, entretanto, espera-se que as pesquisas consigam relacionar o sítio com outros lo-

cais e assim datá-lo indiretamente. 
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CAPÍTULO V: DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  

Para os grupos humanos o conhecimento da área em que frequentavam era de extrema impor-

tância, e mesmo que eles não estivessem residindo ali de modo fixo, saber onde encontrar 

matéria-prima para a produção de seus diversos instrumentos, plantas medicinais ou alimento 

que eles necessitavam era de grande valor e fundamental tanto para a sobrevivência, como 

para o domínio do território em relação a outros grupos. Conhecendo o espaço em que esta-

vam inseridos conseguiam se proteger contra eventuais perigos que pudessem aparecer, de 

animais ou de outros grupos que estivessem presentes por aquelas terras.  

A população que habitou o Brasil Central, mas especificamente na região dos sítios citados, 

viviam da caça e coleta, provavelmente faziam coletas diárias de frutos e outros alimentos (de 

acordo com a estação do ano) e caçavam animais diversos. Os Homens tinham diferentes bi-

omas de busca, o cerrado, a mata de galeria que margeia o rio, as veredas e a caatinga em al-

guns pontos. Não precisavam se locomover grandes distâncias, em um pequeno raio conse-

guiam todo tipo de alimento, matérias-primas e etc. Entretanto, vestígios arqueológicos desses 

grupos passados são encontrados a quilômetros de distância dos sítios estudados, apontando 

para grandes e complexos territórios frequentados. 

A tabela abaixo mostra um pequeno exemplo dos alimentos consumidos ou que podem ter 

sido consumidos pelos grupos passados durante o Holoceno. Percebe-se que durante todo o 

ano havia abundância e variedade de nutrientes, e a maioria das espécies coletadas ou caçadas 

tinham uma segunda função, eles aproveitavam ao máximo aquilo que o ambiente os oferecia. 

Restos de ossos se transformavam em instrumentos. 

Produto Disponibilidade Utilidade 

Principal 

Outras Utilidades  Valores Nutricionais 

Peixe  Em todo o ano, especi-

almente no inverno 

(Abril-Setembro) pela 

facilidade da pesca nas 

corredeiras. 

Alimento Pode ter sido utilizado para 

confecção de instrumentos 

ósseos. 

98Kcal./100gr. 

Rico em proteínas. 

Pobre em Carboidratos. 

Presença de potássio e 

sódio. 

Poucas vitaminas. 

Veado  Em especial nos meses 

de outubro a janeiro, 

quando se acasala e 

anda em grupos de até 

15 indivíduos. 

Alimento Confecção de instrumentos 

ósseos. 

Possível uso da pele. 

201Kcal/100gr. 

Rico em proteínas, gor-

dura. 

Pobre em carboidratos, 

minerais e vitaminas. 
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Onça Ao longo do ano. 

Em áreas esparsas tanto 

na caatinga quanto no 

cerrado e nas margens 

dos rios. 

Alimento 

(possibilidade) 

Possível confecção de 

instrumentos ósseos com 

os dentes do animal. 

Possível utilização da pele. 

N/D 

Anta Assim como o veado, a 

anta é especialmente 

abundante entre a 

primavera e o verão, 

quando acasala e 

anda em grupos. 

Alimento Possível confecção de 

instrumentos ósseos. 

170kcal/100gr 

Rico em Proteínas e 

gordura. 

Pobre em: carboidratos, 

vitaminas e minerais. 

 

Mel Em todo o ano, nos 

diversos biomas  

Alimento Possível uso medicinal  340kcal/100 

gr.(extremamente 
energética) 
Rico em Carboidratos. 

Pobre em: minerais,  

vitaminas, gorduras, 

proteínas. 

Raízes 
Tubérculos  

Ao longo do ano, em 

biomas diferentes. 

Alimento ? 300kcal/100gr. 

Rica em Carboidratos. 

Pobre em Minerais, 

vitaminas, gorduras e 

proteínas. 

Coquinhos 

Buriti 
(referência) 
Palmáceas 

O ano todo. Recobre 

uma vasta gama de 

frutos de diferentes 

árvores, encontrado em 

diversos biomas. 

Alimento ? 149kcal/100gr. 

Pobre em proteínas 

Presença de carboidra-

tos. 

Rico em: minerais, 

vitaminas, gorduras. 

Buriti Todo o ano. Encontrado 

nas áreas de veredas. 

Alimento Trançado vegetal. Em geral, os frutos são 

denominados popular-

mente de coquinhos. O 

palmito apresenta valo-

res significativos apenas 

em se tratando de mine-

rais e vitaminas. 

Pequi Nos meses de verão 

(entre dezembro e 

fevereiro). 

Alimento ? 222kcal/100gr. 

Pobre em proteínas e 

minerais. 

Rico em: vitaminas, 

gorduras, carboidratos. 

Tabela 4: Recursos naturais presentes no cerrado e que podem ter sido utilizados pelas popu-

lações pré-históricas que habitaram o bioma (ALVES, 2010, adaptado). 

De maneira geral, o bioma cerrado, caatinga, mata de galeria oferecem uma boa dieta alimen-

tar, com alimentos ricos em vitaminais, proteína, gorduras e carboidratos, com isso era possí-

vel obter-se uma alimentação balanceada, que dava os nutrientes necessários, seja para caçar, 

caminhar longas distâncias ou nadar, os grupos precisavam de muita energia, conhecer as 

plantas era essencial para sobrevivência.  
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As matérias-primas utilizadas para fabricação dos instrumentos são provenientes de lugares 

distintos. Trabalhos atuais (PENHA, 2015) apontam para a bacia do rio Jequitaí, aproxima-

damente, 70 km a jusante do sítio Caixa D’água, como uma das possíveis fontes de matéria-

prima lítica (quartzitos, silexitos, quartzos, etc.) para a produção de lascas (quartzitos), as 

quais parecem ter sido utilizadas sem transformação. Ou ainda, para a produção de instrumen-

tos retocados (silexito). O quartzo hialino também presente entre vestígios desse sítio pode ter 

vindo também da bacia do rio Jequitaí, onde foram encontrados diversos garimpos, antigos e 

atuais, de cristal de quartzo, os quais certamente serviram também aos frequentadores do sítio 

Bibocas II. Ainda, o quartzo pode ter vindo da serra do Cabral, que fica aproximadamente 

40/50 km de Buritizeiro.    

Os três sítios representam bem a diversidade dos espaços: o sítio Caixa D’água está localizado 

em um espaço a céu aberto, deferente dos sítios localizados no Vale do Rio Jequitaí: Bibocas 

II e Lapa do Sol, que são abrigados. Trata-se de locais com características bem distintas e que 

podem ter diferentes funções para aqueles que os frequentaram. A geomorfologia é um fator 

determinante para esses locais serem diferentes. O calcário onde está situado a Lapa do Sol é 

um setor bem seco, sem água perene, em parte, justamente, em função da carstificação, mas 

há muitas grutas, abrigos, poljes e locais de acumulo de água, além de ser coberto por uma 

mata seca. O quartzito onde se encontra o sítio Bibocas II também conta com muitos abrigos, 

água e a presença do cerrado e da mata ciliar, próxima aos córregos. E o arenito arcoseano 

onde está o Caixa D’água, localizado em uma planície, sem grutas, próximo a veredas e com 

uma abundância em água.  

Cada um desses sítios apresenta elementos essenciais para a vida dos grupos humanos durante 

o Holoceno são ambientes que se complementam. Seja a água, abrigos, a fauna e a flora di-

versificada, relevo ou mesmo diferenças climáticas fazendo com que os pré-históricos fre-

quentassem de maneira diversificada, ao longo do ano, nos diferentes locais. A água é essen-

cial, pois com ela se consegue peixes, conchas, bebida, serve para limpeza e até mesmo trans-

porte. O abrigo dá ao Homem esconderijo para os dias de chuva e frio, para se esconder de 

animais ou para caçá-los, mas principalmente paredes propícias para o que pode ter sido parte 

de seus rituais, as pinturas, como é o caso da Lapa do Sol e do sítio Bibocas II. A fauna e a 

flora dão aos grupos alimento, plantas medicinais, acessórios, etc. Com o relevo se consegue 

obter estratégias para caça, para busca de alimentos, para vigiar a aldeia contra outras tribos, 

mas principalmente, plantas adaptadas aquele relevo ou substrato rochoso. E o clima faz com 

os Homens escolham locais mais agradáveis para viver.  
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O sítio Bibocas II apresenta uma série de atrativos e, provavelmente foi escolhido devido ao 

seu abrigo amplo e seco, o qual está bem próximo à junção de dois córregos, os quais permi-

tem acesso a dois ambientes com suas próprias peculiaridades (os topos mais a leste e também 

o setor norte) que dava aos grupos que ali viveram uma grande comodidade, pois a menos de 

30 m metros se conseguem água em abundância durante todo o ano, além de matéria-prima 

lítica, peixes e outros recursos que os córregos oferecem, tais como plantas específicas e ani-

mais que procuram a água para saciar sua sede. Além disso, os córregos podem ter sido pon-

tos estratégicos, os cursos d’água sempre foram locais de referência, naquela época não devia 

ter sido diferente. Notam-se no entroncamento entre os dois córregos que as paredes dos abri-

gos estão completamente pintadas (Fig. 54), o que poderia remeter a um marco territorial. 

  

Figura 54: Maciço presente no entroncamento dos dois córregos, Biboca e Sítio (TOBIAS, 

2010). 

Seguindo pelo córrego Sítio se chega ao rio Jequitaí e sucessivamente ao São Francisco, nota-

se assim que um curso de água permite com facilidade a locomoção, mesmo que eles não se-

jam navegáveis. Ao longo das margens do córrego Bibocas, se encontram diversos abrigos, 

que certamente serviram como pontos de caça, de descanso ou de observação ou de local de 

pinturas, como indicam as pinturas e vestígios líticos deixados neles. Durante o período de 

seca os córregos se tornam menores, com isso se consegue facilmente caminhar pelo seu leito.  

Pinturas 
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Ao redor do sítio há dois tipos de ambiente: um seco, cerrado, com a presença de maciços de 

quartzitos expostos e abrigos; e um mais úmido, mata de galeria, que margeia os córregos. A 

matéria-prima utilizada para fabricar grande parte de seus instrumentos que é o quartzo tam-

bém pode ter um papel relevante na escolha para utilização do abrigo, há uma jazida de quar-

tzo a menos de um 1 km do sítio. Apesar de a mesma estar destruída atualmente pelo trabalho 

dos garimpeiros, é possível que ela tenha sido conhecida e explorada pelos pré-históricos que 

frequentaram o local. 

A Lapa do Sol, diferente do Bibocas II, está situada em um maciço calcário carstificado, relí-

quia do vale carstificado do rio São Francisco, e não tem água em abundância. A água local 

resume-se aquelas de chuvas que ficam retidas em poljes ou relevos durante alguns meses 

após a estação chuvosa. A fonte de água perene mais próxima do sítio é o Riacho Fundo (rio 

navegável) tributário do Jequitaí, que por sua vez é navegável até o rio São Francisco, a 2 km 

do Curral de Pedras, mas em um desnível próximo de 150 m (PENHA, 2015). Alguns ele-

mentos observados podem ter sido parte dos motivos que pôde ter feito os grupos pré-

históricos ocuparem esse local. Entre eles, o grande número de pequenas grutas e abrigos, 

além da presença de caça abundante (mocós, onças, grandes macacos, aves, repteis, etc.) e 

vegetação específica desse tipo de substrato rochoso. O Curral de Pedras setor onde se encon-

tra o sítio é de difícil acesso, com muitas pedras, mata fechada, mas dá ao Homem a possibili-

dade de se esconder de outros grupos, buscar plantas medicinais, de caçar; sendo um espaço 

propício, onde o caçador fica de vigia esperando o momento que um animal venha, por exem-

plo, beber água. 

 

Figura 55 e 56: Dois momentos do abrigo da Lagoinha, que está localizada próxima a Lapa do 

Sol, o primeiro no período de chuva e o segundo durante a seca quando retém água e a guarda 

por aproximadamente três meses (GONÇALVES, 2010). 
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Entretanto, uma questão obvia da frequentação do local é a utilização de suas paredes para 

pintura e gravuras. Sendo o sítio muito provavelmente utilizado como “sítio com vocação 

cerimonial”, de acordo com a classificação de M. J. Rodet (2006).  

R. Tobias (2010) diz que as atividades feitas na Lapa do Sol, podem estar dissociadas das 

práticas de subsistência, mas para realizar grafismos rupestres. Em sua análise das pinturas da 

Lapa percebeu que muitos dos desenhos remetiam a imagens “astronômicas”, com isso ele diz 

que pelo fato do sítio estar situado no Curral Pedras a certa altitude em relação ao vale os gru-

pos pré-históricos tinham a Lapa do Sol como ponto de observação do céu.  

Se não, tanto a Lapa do Sol, como todo o Curral de Pedra foi, possivelmente, um local de ob-

servação de grande parte da região do vale do Riacho Fundo, pois a partir de alguns setores do 

Curral se consegue ter o controle não somente do território próximo, mas de grandes áreas, 

podendo assim identificar os grupos que se aproximavam, ou os animais. 

Outro elemento interessante do sítio são os vestígios líticos encontrados em superfície e logo 

em frente a entrada da caverna: trata-se dos mesmos seixos de quartzito lascados por fatiagem 

característico do sítio Caixa D´água. Ainda não há estudos sobre os mesmos (eles foram cole-

tados na Lapa do Sol na campanha de campo de 2015), no entanto, é possível afirmar que é o 

mesmo tipo de debitagem para produção das lascas em fatias ou “gomos”. De acordo Rodet 

(Com. pessoal), é possível que os vestígios não sejam originalmente daí, mas que tenham des-

cido naturalmente dos lapiez que estão sobre a gruta e tenham se depositado no local. O carste 

do Curral de Pedra é extremamente dinâmico e pode movimentar vestígios deixados o local. 

Mas, de todo modo, é interessante notar que os últimos grupos que frequentaram o setor, dei-

xaram os seixos lascados em quartzito. A pergunta que nos colocamos é saber se estas popu-

lações são as mesmas que frequentaram o sítio Caixa D’água na margem do São Francisco. 

A pintura rupestre é o que impressiona na gruta, mostrando que possivelmente os Homens 

que ali frequentavam utilizavam de a Lapa de maneira diferente utilizando-a sistematicamente 

para pinturas e gravuras (sítio cerimonial?).  
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Figura 57: Teto todo pintado do sítio Lapa do Sol (TOBIAS, 2010).  

O sítio Caixa D´água diferente dos outros dois sítios não se encontra em abrigo, e isso dá a ele 

grande importância, pois há poucos sítios encontrados e publicados na região que apresenta 

tais condições a céu aberto. A escolha de sua ocupação pelos grupos pré-históricos possivel-

mente está ligada ao rio São Francisco, pois é uma fonte de água perene, que dá alimento du-

rante todo ano em grande quantidade. Além disso, o rio pode ter sido utilizado como meio 

locomoção para canoas. Assim como no Bibocas II onde os córregos, Sítio e Bibocas, ali situ-

ados servem como ponto estratégico, o rio São Francisco também foi um; descendo o rio al-

guns quilômetros, aproximadamente 50 km, se chega ao rio das Velhas que é um importante 

afluente, e com ele se consegue chegar a região central de Minas Gerais. Não só o rio das Ve-

lhas, mas outros como o rio Jequitaí e Formoso e que se encontram próximos ao sítio, conse-

gue-se atingir vários setores na região. Também à presença das corredeiras deve ter tido um 

papel central de controle de travessia do rio e na pesca dos grandes peixes ou na pesca durante 

a piracema, quando milhares de peixes se “espremem” entre as pedras para subir o rio. Ainda, 

as corredeiras, permitem também o controle da navegação do rio. As veredas, muito comuns 

nas proximidades do sítio, podem ter tido muita influência para ocupação da região, pois nela 

há uma grande riqueza de fauna e flora, além também de ser uma fonte alternativa de água. 

Ainda, a altura do sítio em relação ao rio seria mais um atrativo para ocupação, pois mesmo 

nas maiores cheias do São Francisco a água não atinge o local. 
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As margens do rio São Francisco sempre foram um local que continuamente havia pessoas 

habitando, como foi relatado por Martius e Spix (1981) e por Vasconcelos (1974; 1994). Essa 

intensa ocupação ao longo dos anos pode ser causada devido às facilidades que o rio apresen-

ta, ponto central para que ele seja a escolha de muitos grupos.  

 

Figura 58: Corredeiras do rio São Francisco vista do sítio Caixa D’água, ao fundo é possível 

ver a cidade de Pirapora (ALVES, 2010).  

As corredeiras também ofereciam aos que ali frequentavam uma fartura de peixes, pois com a 

piracema, período no qual os peixes fazem um movimento migratório no sentido da nascente 

do rio com fins de reprodução, a pesca se torna extremamente fácil, sem precisar utilizar téc-

nicas sofisticadas. Os antigos habitantes do sítio com uma simples rede ou lança poderiam 

conseguir muitos peixes, como o surubim e o dourado, em um curto período de tempo. Nessa 

parte do rio também à formação de remansos, que são espécies de piscinas naturais, onde a 

correnteza é freada pela ação centrífuga de interrupção de fluxo de água, propicia a ocupação 

de diversas espécies de peixes e demais espécies aquáticas facilitando na caça (ALVES, 

2010).  

Mas uma das principais funções observadas no sítio (ou no que sobrou dele) foi à função ce-

rimonial com os depósitos de aproximadamente 40 sepultamentos no local. Assim como no 
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sítio Bibocas II, o local foi utilizado desde o início do período Holoceno. Entretanto, os estu-

dos em andamento, ainda não indicam que teriam sido as mesmas populações que frequenta-

ram os dois locais. Inclusive as indústrias líticas parecem diferentes, salvo, para os poucos 

seixos de quartzito lascados por fatiagem encontrados em superfície no Bibocas II e arredores. 

Ainda, os amidos encontrados nas mós que acompanharam os sepultamentos indicam a do-

mesticação de plantas desde por volta de 6.000 AP (RODET, Com. pessoal).  

Prous e colegas (2007) demostram que tais grupos pré-históricos provavelmente eram pesca-

dores e utilizavam o rio como fonte de alimento e água, além disso, caçavam animais e colhi-

am frutos, principalmente do Buriti que é uma palmeira encontrada em toda região e que tam-

bém pode ter sido utilizada como matéria-prima para vestuário e habitação.  

Abaixo uma tabela comparativa de alguns elementos entre os três sítios: 

 Caixa D’água Biboca II Lapa do Sol 

Clima Tropical Tropical Tropical 

Formação rochosa Arenito-arcoseano Quartzitico Calcário 

Vegetação Cerrado com a presença de 

veredas, mata ciliar 

Cerrado e mata ciliar Cerrado, caatinga 

Matéria-prima encon-

trada próx. ao sítio e 

utilizada com suporte 

para indústrias líticas   

Arcoseo Quartzo, quartzito Quartzito, possivelmente 

trazido do Riacho Fundo. 

Água Rio São Francisco Córregos Bibocas e Sítio Acumulo de água somente 

na estação chuvosa 

Funções do sítio (obser-

vadas e possíveis)  

Cemitério (função cerimoni-

al), pesca, travessia, do rio, 

local de observação e vigia 

do território. Provável 

acampamento de maior 

duração ou local de instala-

ção de aldeia.  

Cerimonial a partir das 

pinturas das paredes do 

abrigo, confecção de instru-

mentos líticos, descanso, 

passagem. 

Cerimonial a partir das 

pinturas e das paredes da 

caverna, local de caça e 

busca de plantas específicas. 

Local de vigia do vale. 

Tabela 5: Tabela comparativa com alguns elementos presentes nos três sítios estudados. 

Como já foi mostrado o Holoceno foi um período no qual houve grande variação climática 

(ARAÚJO et al., 2003; ARAÚJO et al., 2005; CASSINO, 2011; LORENTE, 2010) no Brasil 

Central onde possivelmente muitas fontes d’água secaram ou diminuíram, dificultando a vida 

das pessoas que viviam naquele período (Conf. Cap. III). O rio São Francisco por ser um rio 
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caudaloso, certamente não sofreu com essa seca, se tornando possivelmente um dos locais que 

havia água ao longo de todo ano; assim como rio das Velhas e o Jequitaí.  

Se, de alguma maneira, os locais aqui apresentados foram atingidos pelo período seco do Ho-

loceno médio, certamente o sítio Caixa D’água foi um local de disputas não somente para ter 

o controle das corredeiras que eram ótimos locais para a pesca, mas pela grande quantidade de 

água disponível. O Curral de Pedras no caso de ter havido menos chuvas, certamente ficou 

mais seco com uma vegetação mais de caatinga, provavelmente com presença de muitas cac-

táceas. Na região quartzítica do Bibocas II os córregos Sítio e Bibocas, podem ter secado ou 

diminuindo a água, pois no período de seca normal seu volume já é baixo. 

O modelo do “gap” proposto por Araújo e colegas (2003) é válido tanto para sítios em abrigos 

quanto a céu aberto, para os autores existiram dois picos de ocupação humana em sítios a céu 

aberto no Brasil Central: o primeiro seria por volta de 8.000 anos A.P. e outro um pouco antes 

da chegada dos europeus ao continente, entre esses dois momentos teria acontecido uma pe-

quena ocupação por volta de 5.000 anos A.P. Os dados para os dois tipos sítio tem mostrado o 

quanto o clima influenciou nos padrões de ocupação (ARAÚJO et al., 2003). 

Porém, como Araújo mesmo mostra sua hipótese não é totalmente válida, pois houve sítios 

em que a ocupação não diminuiu durante o período do Holoceno médio. A Lapa Vermelha IV 

(LAMING-EMPERARIE et al. apud ARAÚJO et al., 2005, p.305) e a Lapa dos Bichos 

(KIPNIS apud ARAÚJO et al., 2005, p.305) em Minas Gerais;  Santa Elina (VIALOU et al. 

apud ARAÚJO et al., 2005, p.305), no Mato Grosso; Gruta do Gavião (SILVEIRA apud 

ARAÚJO et al., 2005, p.305) no Pará, tiveram uma intensa ocupação durante todo o Holoce-

no. O local e o microclima são os principais fatores que podem ter influenciado a ocupação 

nesses sítios. 

T. Alves (2010) expõe dois problemas principais na teoria de Araújo e colegas (2005); 1° a 

pesquisa é embasada fundamentalmente nos sítios abrigados de Lagoa Santa, para as demais 

regiões do Brasil Central, esse modelo é baseado em revisão bibliográfica de trabalhos reali-

zados por outros autores; 2° é preciso que haja uma junção de dados de sítios em abrigo e a 

céu aberto, o que não foi feito pelo autor. De acordo com Rodet (2006), os sítios sob abrigo 

são somente uma dimensão da realidade dos grupos passados, a qual deve ser complementada 

com outros tipos de sítios. 
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Não se podem ver as condições climáticas do Holoceno como algo constante e homogêneo, 

fatores locais como a altitude e massas de ar, também alteram o clima de modo local, fazendo 

com que muitos lugares próximos tenham temperaturas diferentes. Para Prous citado por Al-

ves (2010) o “archaic gap”, pode ser apenas uma mudança funcional desses grupos para ou-

tros locais de maior interesse.  

Os estudos atuais os quais contemplam também os sítios aqui apresentados apontam para o 

fato de que a região não foi abandonada durante o Holoceno médio: os sepultamentos encon-

trados no sítio Caixa D’água, datados do Holoceno médio, mesmo período no qual teria havi-

do a desocupação do Brasil Central; a ocupação constante do sítio Bibocas II, nesse mesmo 

período, são elementos que permitem reforçar tal ideia.  

Trabalho feito por M. J. Rodet (2006) sobre as indústrias líticas durante o Holoceno médio no 

norte do estado Minas Gerais demonstram que a ocupação dos abrigos nesse período nunca 

cessou elas podem ter diminuído em certos abrigos (não todos), mas de fato, nunca houve um 

abandono.  

A partir disso podemos caracterizar no Holoceno médio a existência de inúmeras ocupações 

atestadas pelos vestígios. Mesmo se houve diminuição da presença de vestígios líticos em 

alguns sítios é preciso também pensar na possibilidade de haver a utilização de outros materi-

ais, como a madeira e osso, que muitas vezes são vítimas da ação do tempo não deixando res-

tos. Uma diminuição dos vestígios não significa que o sítio foi desocupado, existem muitas 

variáveis, para poder reafirma isso (ALVES, 2010). O rio São Francisco com certeza foi um 

dos lugares procurados, pois sua grande extensão faz a ligação com muitas outras regiões do 

Brasil Central.  

Na pesquisa palinológica de R. Cassino (2010) mostra que durante o período compreendido 

pela palinozona 4 (Conf. Cap. III) há uma possível ocorrência de um hiato deposicional, que 

seria decorrente de um momento em que a baixa umidade atingiu seu máximo, o clima passou 

a ser semiárido ressecando a vegetação local. A vegetação se tornou mais aberta, tipicamente 

campestre. A autora faz uma ressalva dizendo que com sua pesquisa não é possível confirmar 

se realmente o hiato ocorreu e nem se pode ter uma exatidão na data. 

Esse “hiato” durante o Holoceno médio no qual nos mostra R. Cassino está inserido no mes-

mo período que A. Araújo, indicando que neste período possivelmente o clima estava bem 

mais seco que o atual fazendo com que a água e a vegetação no Brasil Central diminuíssem. 
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Entretanto, não podemos saber o quanto a seca pode ter feito os grupos deslocarem, pois ve-

mos atualmente grandes populações que vivem em regiões áridas ou mesmo secas como os 

desertos.   
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Figura 59: Evolução das veredas durante Holoceno, onde se pode ver que houve um período 

mais seco (CASSINO, 2011). 

 

As condições locais são definidoras, para se ter um clima mais seco ou mais úmido. A região 

no qual a vereda do Laçador está inserida é uma área de chapada, com um relevo plano e com 

poucas drenagens, que está a uma cota máxima de 914 m de altura, um patamar bem mais alto 

que o nível do rio São Francisco, fazendo com que as condições climáticas sejam mais osci-

lantes do que próximo ao rio onde o clima permanece mais constante.  

Em contraposição ao período de seca no Holoceno médio o pesquisador F. Lorente (2010) 

com seu trabalho também em uma área de chapada, nas mesmas condições que a Vereda do 

Laçador, mostra que a partir de 6.000 anos A.P. as condições climáticas estavam mais úmi-

das, com índices pluviométricos acima de 1.000 mm, a estação seca seria de 5 a 6 meses, tal 

como encontramos hoje na localidade. O autor sugere que a vegetação esteve influenciada 

pela disponibilidade hídrica e pela estacionalidade climática. 

Como podemos ver o Holoceno foi uma época onde o clima estava passando por um período 

de transição, após o término do último período glacial (19.000 AP), com isso cada local apre-

senta a sua particularidade. Assim, não podemos dizer que a população humana desapareceu 

do Brasil Central durante o Holoceno médio.  

No sítio arqueológico Caixa D’água em Buritizeiro e o Bibocas II em Jequitaí vão ao desen-

contro do “Archaic gap”, pois no cemitério pré-histórico foram exumados muitos esqueletos 

do Holoceno médio e um grande acervo lítico datado desse período, respectivamente.  

Não se sabe se esses três sítios têm uma ligação direta, mas por estarem relativamente próxi-

mos, talvez seus frequentadores pudessem entrar em contato ou mesmo podendo ser os mes-

mos grupos. O único indício atualmente de um contato são as indústrias líticas sobre seixo 

fatiado as quais estão presentes sistematicamente no sítio Caixa D’água, na superfície da Lapa 

do Sol e no Curral de Pedras como um todo e mais discretamente no sítio Bibocas; no qual 

aparece principalmente em superfície.  

As rochas e minerais utilizados nas margens do São Francisco (sítio Caixa D’água) não foram 

encontrados atualmente no rio São Francisco, mas sim na bacia do rio Jequitaí. Esse elemento 

aponta para o fato que os grupos podem ter ido buscar matéria-prima nesse local e trazê-la 
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para o rio São Francisco. Por outro lado, a dinâmica do rio São Francisco mudou muito, no 

passado ele pode ter trazido também seixos de quartzito e, nesse caso, os grupos podem ter 

buscado a matéria-prima logo abaixo do sítio. A busca de matéria-prima para a fabricação de 

instrumentos pode ser um dos principais fatores para que esses grupos andassem longas dis-

tâncias construindo um conhecimento de seu território.   

Dessa forma podemos concluir que o ambiente influenciou a vida de mulheres e homens du-

rante o Holoceno, seja ao longo do período seco ou úmido, modificou a vida desses grupos. 

Havia lugares específicos para cada situação, para caça, local para busca de matéria-prima, de 

água, de pigmento, de alimento. Muitos desses lugares se tornavam pontos referenciais para 

eles, faziam dos rios, montanhas, abrigos, lagos e pedras, marcos paisagísticos para se locali-

zar e se chegar onde queriam. O mundo natural sempre andou junto com o Homem, não podi-

am estar separados, era necessário para o Homem entender o que a natureza lhe dizia, através 

da migração das aves, das nuvens do céu, da seca em um rio, dos hábitos dos animais. Tais 

sítios arqueológicos são hoje apenas uma pequena amostra de seu modo de vida e seus com-

portamentos, pois muito mais que esses pequenos espaços eles tinham a natureza como casa e 

a natureza tinham os Homens como parte dela, um modificando o outro.  

A arqueologia ou a geoarqueologia são instrumentos para buscar a reconstituição de, pelo 

menos, uma pequena parte da vida desses grupos passados. Partimos de elementos concretos 

para falar de suas escolhas, mas, certamente, tais grupos tinham uma ligação entre as paisa-

gens e seus imaginários, as quais, infelizmente, não podemos perceber.  
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