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RESUMO 

 

As campanhas arqueológicas realizadas entre 2005 e 2009 pelo Setor de arqueologia do 

Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade de Minas Gerais, geraram um 

extenso acervo de informações e artefatos acerca do Sítio arqueológico Caixa D’água. Este 

trabalho tem por objetivo analisar, classificar e mapear os 42 sepultamentos pré-históricos 

escavados no Sítio arqueológico Caixa D’água em Buritizeiro – Minas Gerais, bem como 

trazer os resultados desta análise. Para isto utilizamos conceitos como gesto, rito, arqueologia 

da morte e tafonomia para entender a dinâmica contextual do sítio, suas discrepâncias e 

semelhanças. 
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ABSTRACT 

The archaeological campaigns carried out between 2005 and 2009 by the Department of 

Archeology of the Museum of Natural History and Botanical Garden of the University of 

Minas Gerais, generated an extensive collection of information and artifacts about the Caixa 

D'água archaeological site. This work aims to analyze, classify and map the 42 prehistoric 

burials excavated at the Caixa D'água archeological site in Buritizeiro - Minas Gerais, as well 

to bring the results of this analysis. For this we use concepts such as gesture, ritual, 

archeology of death and taphonomy to understand the contextual dynamics of the site, its 

discrepancies and similarities. 

KEYWORDS 

Death, Burial, Prehistory, Archeology, Mapping. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Sítio arqueológico Caixa D’água situado no município de Buritizeiro, na margem esquerda 

do rio São Francisco foi escavado entre os anos de 2005 a 2009 resultando em um grande 

volume de instrumentos líticos, núcleos e restos de brutos de debitagem, desde o início da 

ocupação do local, por volta de 11.000 BP. Ainda, foram exumados 42 esqueletos do período 

Holoceno médio, além de uma coleção de pontas em osso. Com base na organização e análise 

dos documentos gerados por estas pesquisas, construímos o trabalho aqui apresentado 

focando na análise de como os espécimes foram sepultados (localização do corpo no sítio, 

direção do sepultamento em relação ao rio São Francisco, posição, etc.), quais foram os 

distintos acompanhamentos. Após um período de inicial contato com o material analisado 

(BORGES DE MEDEIROS, FIUMARI, RODET, 2014; BORGES DE MEDEIROS, RODET, 2015) 

nos deparamos com várias questões sobre o sítio e seu contexto.  Assim, a partir de uma 

análise bibliográfica sobre o assunto, o trabalho de curadoria e o levantamento de dados do 

sítio Caixa d’água, a análise de cada sepultamento a partir dos cadernos de campo e 

fotografias, procuramos entender as seguintes questões:  

- Existe um padrão deposicional dos espécimes escavados em Buritizeiro, no sítio Caixa 

d’água?  

-Os artefatos arqueológicos, os ossos, a fauna, a flora, a paisagem, o rio, todo este 

componencial contextual fora pensado como local específico para enterramentos? Podemos 

então falar de cemitério? 

Estas foram as principais questões escolhidas que nortearão a análise desta monografia, com 

isto procuramos entender a dinâmica deste sítio com base no conceito disciplinar de 

Arqueologia da Morte (PY-DANIEL, 2009). Por outro lado, a análise de um sítio a céu aberto 

com tantos sepultamentos, vem complementar a visão sobre as escolhas de enterramentos 

feitas pelos grupos pré-históricos do Brasil Central.  
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2 - ESTADO DA ARTE 

 

Desde os mais vetustos tempos em que nossa consciência coletiva pode lembrar ou ainda, dos 

primeiros escritos de que se tem conhecimento, a morte é temática cosmologicamente 

entranhada, que fascina os mais distintos povos da orbes. Seja pela efemeridade da vida ou 

pela sempiternidade da alma, morrer é ação indefectível, incessável e destino de tudo o que 

vive. Portanto dada a sua universalidade é natural que observemos as mais distintas reações 

de sua ação e destas é que se parte o princípio para o estudo das práticas mortuárias. Sendo, 

então, acordado e creditado que todos os povos humanos reagem à morte de modo diferente, 

teremos uma variabilidade ideológica das manifestações funerárias que poderão ser 

verificadas na cultura material quanto ao modo de enterrar se, no entanto os processos 

tafonômicos assim permitirem.  

Os primeiros estudos que se debruçam especificamente sobre o tema de forma científica (na 

antropologia/arqueologia) são do fim do século XIX e início do XX. Os estudos de Edward 

Tylor e James Frazer abrem academicamente o tema da morte na antropologia. David Émile 

Durkheim a estuda como fenômeno de organização social em “O Suicídio” (DURKHEIM, 

1897), mas foi Robert Hertz o primeiro a estudar a prática de secundarização de sepultamentos 

(STRAUSS, 2015, p.65). Já em território nacional foi o naturalista Peter Lund o primeiro a dar 

conta da antiguidade do Homem na América e racionalizar sobre os enterramentos que foram 

encontrados em Lagoa Santa. No entanto S.M.I. Pedro II também exerceu grande influência 

nos estudos de antropologia e arqueologia, unindo-se á P.Lund no pioneirismo da pesquisa no 

país. (PROUS, 1992, p.7). 

Apesar dos esforços louváveis de todos os pesquisadores pretéritos é somente em meados do 

século XX que a arqueologia se desenvolve de forma sistemática no Brasil com a iniciativa 

PRONAPA e a missão francesa. (PROUS, 1992, p.15). 

É no âmbito destes programas que a equipe de pesquisadores da Dra. Annette Laming-

Emperaire encontram e datam (com. pess. M.J. RODET, 2017) um espécime que geraria 

grandes frutos para as pesquisas de ocupação da América, a “Luzia”. Também de grande 

importância foi a introdução do método de escavação por níveis estratigráficos naturais e 

como lembra A.PROUS, 1992, p.17; “(...) seu trabalho apesar de inacabado, permitiu cristalizar 

os esforços isolados, numa tentativa de unificação metodológica.” 
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2.1 - O Sítio arqueológico do Justino 

 

Dentro do contexto dos estudos arqueológicos do rio São Francisco onde o sítio Buritizeiro se 

encontra, existiu um sítio também especialmente importante para discussão dos sepultamentos 

do Holoceno-médio, o Sítio arqueológico do Justino (Fig.1). Este sítio foi escavado de 1991 a 

1994 e hoje se encontra submerso pela represa da Usina Hidrelétrica do Xingó. “O Sítio 

Justino, escavado durante o Salvamento Arqueológico de Xingó, pode ser caracterizado como 

uma grande necrópole formada por quatro cemitérios (Vergne, 2005).” (VERGNE, 2007, p.26). 

Encontrava-se no cânion do rio São Francisco próximo a duas corredeiras (SILVA e 

CARVALHO, 2013) na cidade de Canindé de São Francisco no Sergipe, de onde foram 

escavados 167 sepultamentos divididos em quatro cemitérios: 

a) Cemitério A – referente às populações ceramistas semi-sedentárias (decapagem 

04 a 08), que ocuparam o terraço entre 1.280 ±45 A.P. e 2530 ± 70 A.P.; 

b) Cemitério B – também referente às populações ceramistas semi-sedentárias 

(decapagens 09 a 14), que ocuparam o terraço entre 2650 ± 150 A.P. e 3270 ± 135 

A.P.; 

c) Cemitério C – outra ocupação ceramista semi-sedentária (decapagens 16 a 28), 

que ocuparam o terraço entre 4790 ± 80 A.P. e 5570 ± 70 A.P. 

d) Cemitério D – ocupação de caçadores-coletores (decapagens 43 a 52), que 

estiveram no terraço em um faixa temporal entre 8950 ± 70 A.P. (VERGNE, 2005, 

p.16). 

 

 

Figura 1- Sítio Justino e as corredeiras de Canindé-Sergipe (adaptado por Borges de 

Medeiros). Fonte (FAGUNDES, 2010a apud SILVA e CARVALHO, 2013, p.80).  
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Os cemitérios C e D são os que cronologicamente se inserem no contexto de Buritizeiro, no 

entanto possuem diferenças substanciais. Segundo C.Vergne (VERGNE. 2005, p.18), o 

cemitério D é formado por cinco enterramentos com um; “(...) padrão espacial disperso e 

aleatório para os sepultamentos.”.  

Acreditando ainda que se tratava de:  

(...) uma área de passagem, onde os padrões culturais foram mantidos, relacionados 

à maneira pela qual ritualisticamente o grupo enterrava seus mortos, mas não há 

subsídios para afirmarmos que haveria um uso concentrado do espaço para tal 

atividade. (VERGNE, 2005, p.18). 

Com relação ao acompanhamento funerário, o cemitério D; “(...) os padrões utilizados para 

execução dos rituais funerários são outros em referência aos utilizados pelos grupos 

ceramistas.” (VERGNE, 2005, p.23) Foi identificado que o sepultamento com maior número 

de acompanhamentos funerário tratava-se de sepultamento feminino jovem, diferente do que 

ocorria nos cemitérios ceramistas, onde a cultura material era mais abundante entre homens 

acima de 35 anos. (VERGNE, 2005). Ainda segundo a autora, havia a;  

Presença de lâminas polidas em todos os sepultamentos; presença de núcleos em 

todos os sepultamentos; presença de ocre em todos os sepultamentos; presença de 

artefatos (raspadores e lascas retocadas) em todos os sepultamentos; - Os tembetás 

em amazonita ocorrem exclusivamente nos sepultamentos femininos; (VERGNE, 

2005, p.24). 

 

Já no que se refere ao sepultamento “C” datado entre 4790 ± 80 A.P. e 5570 ± 70 A.P; são 32 

indivíduos divididos em 24 sepultamentos primários e 8 secundários (VERGNE, 2002.) Foi 

considerado uma ocupação de transição entre o período pré-cerâmico e cerâmico. Segundo C. 

Vergne;  

O cemitério C, embora corresponda a uma ocupação cerâmica, ocorre no período de 

transição do pré-cerâmico para o cerâmico, sendo caracterizado de pequenas áreas 

de ocupação espalhadas em toda área do terraço, numa razão de densidade de 2,5 

sepulturas por corte. Esses conjuntos sugerem pequenas habitações que foram 

utilizadas de forma alternada e descontínua. Ao mesmo tempo ocorre aumento 

progressivo de material principalmente a cerâmica, atingindo o máximo na camada 

15. Nesse conjunto são encontrados tanto enterramentos secundários (25%) como 

primários (75%). Foram observadas as posições de decúbito lateral direito, 

esquerdo, dorsal com os membros inferiores fletidos e fetal, todavia não se observou 

a posição sentado. Cerca da metade dos sepultamentos encontrava-se estendido, 

predominando o decúbito lateral esquerdo. (VERGNE, 2002, p. 269) 

O cemitério “C” foi dividido em 5 “conjuntos”  por apresentar diferentemente do cemitério “ 

D”  um padrão dentro das estruturas culturais do grupo, sistematizando a delimitação e o uso 

de área específica para os rituais funerários. (VERNE, 2002.) Foram organizados assim: 



16 
 

- Conjunto 01 – formado pelos sepultamentos 77 (sexo indeterminado/adulto), 78 

(sepultamento triplo, todos adultos, sendo 01 de sexo indeterminado, 01 feminino e 

01 masculino), 79 (criança de sexo indeterminado) e 125 (sexo indeterminado 

adulto); 

- Conjunto 02 – formado pelos sepultamentos 84 (indeterminado criança), 83 

(masculino adulto), 120 (criança indeterminado), 121 (indeterminado adulto), 134 

(feminino adulto), 122 (secundário duplo, sendo 01 adulto de sexo feminino e uma 

criança indeterminada), 123 (feminino adulto), 124 (indeterminado criança) e 97 

(masculino adulto, sendo esse mais afastado de todo conjunto). 

- Conjunto 03 – formado pelos sepultamentos 128 (masculino adulto), 129 

(secundário duplo, sendo um indivíduo de sexo indeterminado adulto e uma criança 

também de sexo indeterminado), 133 (indeterminado adulto), 107 (masculino 

adulto), 96 (masculino adulto), 130 (indeterminado adulto), 105 (masculino adulto), 

106 (indeterminado adulto), 136 (indeterminado criança) e 115 (indeterminado 

criança). 

- Conjunto 04 – formado pelos sepultamentos 144 (masculino adulto), 143 

(indeterminado adulto), 145 (indeterminado adulto), 146 (indeterminado adulto), 

148 (indeterminado criança), 151 (indeterminado adulto), 149 (feminino adulto) e 

135 (indeterminado adulto). 

- Conjunto 05 - 108 (masculino adulto), 126 (feminino adulto) e 127 (masculino 

adulto). 

- O sepultamento 147 encontra-se totalmente isolado dos conjuntos, na decapagem 

15, sendo o único sepultamento representando a transição do cemitério C para o B. 

- O mesmo ocorre com os sepultamentos 157 e 162 que mediante a sua localização 

estratigráfica (o primeiro camada 25 e o segundo camada 28) não se enquadram 

dentro dos conjuntos. (VERGNE, 2005, p. 19) 

 

As principais diferenças entre o cemitério “C” e “D” do Sítio Caixa D’água estão 

concentradas na presença de cerâmica arqueológica, ausências de “mós” e o suposto uso do 

cemitério “D” como sítio de passagem com sepultamentos de padrão aleatório e disperso, 

inversamente o que ocorre em Buritizeiro. Segundo ainda C. Vergne:  

Com base na escassez de distribuição dos materiais líticos, das fogueiras e dos 

sepultamentos sugere-se que as primeiras ocupações, pré-cerâmicas, representam a 

passagem de grupos com curta permanência no terraço, fato esperado para a 

cronologia desse conjunto de ocupações. Provavelmente tratava-se de grupos de 

pescadores/caçadores/coletores que se deslocavam ao longo do rio São Francisco e, 

eventualmente, enterrava seus mortos naquele terraço. (VERGNE, 2002, p.266). 
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3 – CAPITULO TEÓRICO METODOLÓGICO  

 

Antes mesmo de se definir o conceito de uma arqueologia dos aspectos funerários é preciso 

entender o conceito de gesto, rito funerário e sepultamento. Enterrar uma “carcaça” de um ser 

morto não é a mesma coisa que sepultá-lo.  Este último aspecto está imbuído de sentimentos e 

crenças e de um imaginário de conceitos metafísicos impossíveis de serem trazidos à luz pelo 

pesquisador. A simples abordagem materialista para o entendimento da morte é insuficiente e 

até mesmo falaciosa. Jamais um conceito unicamente materialista trará algo de esclarecedor 

sobre todos os aspecto da vida de qualquer civilização em qualquer tempo. A abordagem 

material é mais uma ferramenta útil de decodificação de passagens da vida utilizada por 

aqueles que só possuem o artefato como objeto de pesquisa. 

Por isso saber diferenciar se estamos diante de um fato funerário, gesto e sepultura 

(FERDIERE apud RODET, 2018, p.2), é essencial na interpretação dos aspectos da morte. 

Segundo FERDIERE e MAUREILLE (apud RODET, 2018) podemos entender por gesto 

funerário como a forma de expressar com movimentação corporal o procedimento ao enterrar; 

fato funerário como a circunstância e conjuntura do sepultamento; rito como tipo de 

cerimonial que se pratica ao enterrar os mortos e sepultura como:  

(...) o lugar no qual foram depositados restos de um ou mais defuntos onde 

subsistem suficientemente indícios arqueológicos que permitam o entendimento de 

uma vontade de se fazer um gesto funerário (LECLERC e TARRETE in 

MAUREILLE apud RODET, 2018, p. 2). 

Segundo A.PY-DANIEL:  

Alguns dos gestos que podem ser identificados são: práticas preparatórias ou 

tratamentos pré-sepulcrais do cadáver (antes do enterramento); práticas sepulcrais 

(estrutura da cova, posição do corpo e material funerário); práticas pós-

sepulcrais (reabertura da cova, manipulação das ossadas, redução, re-inumação) 

(Duday,2005). (PY-DANIEL,2009, p.34 grifo nosso) 

Estas práticas funerárias se observadas em padrões repetidos podem ser entendidos como um 

hábito provavelmente ritualístico. Podemos falar na existência de um rito funerário quando há 

repetitividade de gesto mortuário. O que poderia de certo ponto de vista especular um ritual 

ou crença, no entanto este aspecto não pode ser empiricamente provado pelo pesquisador, 

tratando-se assim de uma interpretação.  

Para Alain Ferdiere os ritos; “(...) são sequencias perfeitamente repetidas e previsíveis de 

ações e palavras, (...)”. (FERDIERE apud RODET, 2018, p.2).  

Estes ritos são caracterizados de três formas; 
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1-a sua característica coletiva, que faz com que o ritual atualize expressões 

identitárias, reforce os sentimentos de pertencimento e regenere as solidariedades. 2- 

sua característica obrigatória: não se trata de uma teatralização, mas trata-se de um 

tipo de discurso que a sociedade se prende. 3- a ultrapassagem de um quadro 

estritamente racional utilitário, mas tendo um sentido. (FERDIERE apud RODET, 

2018, p. 2-3). 

É preciso ter em mente que o pesquisador necessita avançar com cautela sobre estes aspectos 

antes de formular grandes teorias, propor ritos e ou conceitos “religiosos”. Em alguns 

contextos específicos é possível recorrer aos estudos etnográficos e relatos de desbravadores e 

naturalistas, que podem ser aproveitados apesar de suas limitações etnocêntricas. 

Já os padrões de sepultamento segundo A.STRAUSS (2016, p.246); “(...) reflete o 

comportamento normativo gerado no âmago de cada cultura sobre como lidar (ou não lidar) 

com o corpo do falecido”.  

No entanto segundo este mesmo autor; “(...) não existiria razão para se esperar que uma 

determinada cultura apresente uma única maneira de enterrar seus mortos”. 

Perquirição esta que também pode ser feita em contrário. Não existe da mesma forma, razão 

para se esperar de uma determinada cultura padrões extremamente diferenciados de sepultura. 

A cultura é algo estável entre os Homens, suas discrepâncias e variabilidades são dadas 

lentamente pela evolução do tempo ou bruscamente através de circunstancias externas ao 

nosso controle, como guerras, choques culturais e desastres naturais. Da mesma maneira que 

não podemos esperar uma estagnação nos padrões de sepulturas, deste mesmo raciocínio é 

que vem a indagação de que não há porque esperar alterações de diversidade “injustificadas”, 

por parte de uma população.  Portanto é muito mais crível encontrarmos uma grande 

semelhança entre os modos de enterrar do que uma desconformidade. Lembremos que para a 

construção de um mito, rito, religião, tradição e cultura é necessário tempo para sua 

consolidação-credibilidade, bem como a estabilidade de um modo de vida. 

Para o entendimento dos sepultamentos utilizamos a abordagem de MASSET, (1986 apud PY-

DANIEL, 2009) sobre quais são as principais informações que podem ser retiradas:  

1- As intervenções pré-sepulcrais no morto; 2- O modo de deposição dentro da 

sepultura (estruturação do sepultamento); 3-A tafonomia dos ossos dentro da 

sepultura após deposição definitiva; 4-Reconstrução de populações vivas; 5- 

Datação; 6- NMI (número mínimo de indivíduos); 7-Aspectos morfológicos 

(raças e patologias); 8-Informações sociais; 9-A procura de similaridade entre vários 

indivíduos. (PY-DANIEL, 2009, p.31-32 grifo nosso). 
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Mais especificamente segundo (PY-DANIEL, 2009), a arqueologia da morte tem sua origem 

nos trabalhos “pioneiros” de Henry Duday e Claude Masset (1986) definidores do termo 

“antropologie de terrain” no colóquio de Toulouse de 1982.  

A.Py-Daniel define a arqueologia da morte como; “(...) Uma subdisciplina da arqueologia que 

interage de maneira íntima com a antropologia física, a antropologia forense (ou arqueologia 

forense) e principalmente a tafonomia” (PY-DANIEL, 2009, p.30). 

Portanto para este trabalho utilizaremos o conceito de arqueologia da morte utilizado por A. 

Py-Daniel, no entanto sem as questões assertivas quanto ao descortinamento do mundo 

ideal/ritualístico das populações pré-históricas.  

Entender os “gestos” e “ritos” funerários através da arqueologia significa compreender ou 

traduzir um jeito de fazer, o “modus operandi” de dada cultura ou civilização, mas nunca um 

entendimento de como a morte era vivenciada. Este campo não está e nunca estará ao alcance 

do arqueólogo por mais preservado que seja um sítio arqueológico pré-histórico. Um 

sentimento, uma ideia é precursora de um artefato, de algo material, mas o caminho contrário, 

ou seja, através de um artefato tentar perseguir o conceito ideal por traz deste é impossível e 

esta talvez seja a maior das frustações da arqueologia e das disciplinas que estudam o 

passado. Não conseguimos entender a mente destas populações, não sabemos o que guiaram a 

sua jornada por nossa terra, pois o passado é intangível e o nosso trabalho é no máximo uma 

tradução daquilo que o tempo permitiu que chegasse até nós. 

3.1 - A variabilidade sepulcral 

Em geral no território onde hoje se encontra delimitado o estado brasileiro, existe certa 

variedade de sepultamentos estudados. Estes sepultamentos também variam no espaço, no 

tempo e em suas formas de despojar os restos humanos. De modo generalizado poderiam ser 

categorizados da seguinte maneira:  

I-Ausência de cerâmica – I.I-sem invólucro/urna cerâmica; II-Presença de cerâmica – II.I-com 

invólucro/urna cerâmica; III-A céu aberto; IV-Abrigado; V-Enterrados; VI-Alocados ; VII-

Com acompanhamento; VIII-Sem acompanhamento; IX-Primário; X-Secundário; XI-

Articulado; XII-Desarticulado; XIII-No aldeamento; XIV-Longe do aldeamento; XV-

Ausência de ossos carbonizados; XVI-Presença de ossos carbonizados. (PROUS, 1992; 

FERNANDES, 2003; VERGNE, 2005; PROUS e RODET, 2009; PY-DANIEL, 2009; STRAUSS, 

2015). 
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O primeiro tipo que nos remete ao nosso objeto de estudo, sem a presença de cerâmica, pode 

ser observado em sepultamentos que colocam os corpos diretamente no chão ou com 

involucro do tipo orgânico. Estes sepultamentos também podem ser categorizados segundo a 

ausência de acompanhamento cerâmico, independente de estar sepultado em contato com o 

chão ou não. No segundo tipo, temos as seguintes categorias: enterramentos dentro de 

vasilhas cerâmicas, enterramentos com a presença de vasilhas cerâmicas e enterramentos 

cobertos parcialmente com partes de vasilhas cerâmicas.  

O terceiro tipo trata-se de sepultamentos realizados a céu aberto que podem ter sido realizados 

em margens de rios, em sambaquis, e no interior das terras. Já o quarto trata-se daqueles 

abrigados, em entradas de cavernas ou no seu interior. O quinto trata-se daqueles que foram 

enterrados, independente se a céu aberto ou abrigados e ainda se continham ou não invólucros 

orgânicos ou cerâmicos. O sexto é exatamente sua antítese, são aqueles cujo esqueleto estão 

alocados sem enterrar, seja em abrigos ou a céu aberto. 

3.2- Método de trabalho 

 

No que se refere ao método de trabalho desta monografia, este foi construído em dois 

momentos: um primeiro onde selecionamos e analisamos os dados de dez sepultamentos que 

foram escavados em 2009, selecionados assim por se tratar do ano em que os dados foram 

“melhor” registrado em cadernos de campo. E, um segundo, onde analisamos a posição e 

direcionamento da totalidade dos sepultamentos para a construção de uma interpretação dos 

padrões sepulcrais.  

Para a construção da análise e organização das informações dos sepultamentos, primeiro 

preparamos uma ficha discriminando uma série de características de cada um dos 

enterramentos (Fig. 2). Elaborada no Laboratório de Tecnologia Lítica, esta ficha contêm os 

seguintes elementos destacados: “Nível, camada e cota”, para entender onde estava 

classificado na estratigrafia; “Quadra”, em função de estabelecer a relação espacial horizontal 

do sepultamento e entre os artefatos; “Orientação do sepultamento”, como estava orientado 

conforme os padrões geográficos (norte, sul, leste, oeste); “Posição do sepultamento”, 

conforme sua deposição anatômica, se era decúbito, membros fletidos, etc.; presença/ausência  

de “Peças líticas”, entender se havia o acompanhamento de peças líticas antrópicas ou 

naturais; “Mós/blocos”, em função do elevado número de peças líticas de arcóseo.  Algumas 

foram tratadas como sendo possíveis blocos de moagem de vegetais encontrando-se vestígios 

de amido (PROUS et al., 2012) e ainda blocos possivelmente sendo utilizados como “bigornas” 
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para lascamento ( com. pess. V.FIUMARI, 2017);  “Outros acompanhamentos”, se haviam 

pontas de osso ou chifre, restos ósseos de animais, conchas, pigmentos  etc.; “Datação” se 

havia datação para o sepultamento escavado e qual; “Observações”, demais informações que 

merecessem a atenção do pesquisador. 

Na primeira fase do estudo e aplicação da ficha de análise, estudamos os sepultamentos de 

uma forma mais particular, observando aspectos únicos de cada um. Buscamos perseguir em 

cada enterramento as informações que foram discriminadas na ficha de análise e a 

comparação com os outros enterramentos estudados. Então nesta abordagem observamos a 

sua inserção no sítio (quadra, cotas, nível) o contexto arqueológico (acompanhamento 

funerário, material associado, datação) e os dados de registro (fotos, planta, croquis). 
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Figura 2-Ficha de análise dos sepultamentos de Buritizeiro preenchida. 

Na segunda fase do trabalho, foi realizada uma analise de todos os sepultamentos do sítio 

(42). Foram levantados vários dados do caderno de campo: localização de cada um deles, suas 

posições morfológicas, a relação da posição dos espécimes dentro de suas sepulturas com o 

rio e o direcionamento geográfico; além dos aspectos mais gerais, com a intenção de entender 

os padrões de deposição de cada um. 

Os cadernos de campo, bem como as plantas e croquis, foram escaneados permitindo uma 

maior acessibilidade às informações, facilitando a pesquisa. As fotografias da escavação 
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foram catalogadas e armazenadas no computador do Laboratório de Tecnologia Lítica e todo 

o conteúdo foi copiado para uma pasta. Neste processo procedemos da seguinte maneira: 

criamos uma pasta virtual chamada “Buritizeiro”. Dentro desta pasta há outras cinco, das 

quais; “Arquivos por sepultamento”, “Ficha dos sepultamentos”, “Cadernos de campo”, 

“Fotos”, e “Plantas/croquis”. 

A pasta “Arquivo por sepultamento” contem oito pastas referentes a um sepultamento cada e 

dentro destas; uma pasta “Caderno”, onde contêm fragmentos de caderno de campo que 

tratam do referido enterramento; uma pasta “Ficha” contendo a ficha de análise deste; uma 

pasta “Foto” contendo as suas fotos referentes; uma pasta “Planta” contendo suas plantas e 

croquis; e uma pasta “Síntese” contendo a síntese da análise destas informações. 

Já a pasta “Ficha dos sepultamentos”, contém a ficha de todos os sepultamentos estudados. 

Cada ficha foi produzida em arquivo “Word”. Na pasta “Cadernos de campo”, contêm todos 

os cadernos de campo escaneados, são eles: caderno Ângelo Pessoa 2007-2008, quadras f-11, 

f-12, f-13; caderno e-13 n-2; caderno Dr. André Prous; caderno d-11; caderno d-12; caderno 

d-13; caderno e-11; caderno e-12; caderno e-13; caderno e-14; caderno f-11; caderno f-12; 

caderno f-13; caderno f-13 verso; fragmento caderno f-12 ano 2008; caderno g-11; caderno g-

12/g-13; caderno g-13; caderno g-14; caderno setor j-k. Os cadernos escaneados estão em 

“Imagem JPEG”. (Fig.3 e 4) 
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Figura 3 - Folha do caderno E-14 Fonte: (Setor de arqueologia do MHN-JB UFMG) 



25 
 

 

Figura 4 - Pagina do caderno de campo do Prof. André Prous. Fonte: (Setor de 

arqueologia do MHN-JB UFMG) 
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Na pasta “Fotos” estão todas as fotos disponibilizadas e divididas elas mesmas em seus 

respectivos arquivos. Dos quais: 2005; 2005-2006; 2006; 2007; 2008; 2009; Flávia Reis; 

Fotos MJ, são exemplos de nomes de pastas.  

A pasta “Plantas/croquis” contêm todas as plantas disponibilizadas que foram também 

escaneados e subdivididas conforme suas pastas físicas. São elas: Pasta 1; Pasta 2; Pasta 3; 

Pasta 4; Pasta 5; Pasta 6; Pasta do conjunto ventral. Todas as imagens encontra-se em 

“Imagem JPEG”. 

Desta maneira todas as informações resgatadas sobre o sítio Caixa D’água foram 

concentradas em um único local, qual seja o computador do Laboratório de Tecnologia Lítica 

e uma cópia de segurança no computador do Setor de Arqueologia. Assim o mapeamento 

pode ser feito sem recorrer aos arquivos originais que estão armazenados em diferentes 

espaços do MHNJB-UFMG. Portanto, para além do trabalho de análise dos enterramentos foi 

necessário um trabalho de arquivamento e construção deste método de identificação.  

Sendo assim, sentimos uma necessidade de conhecer aspectos importantes do sítio, como as 

dimensões das covas, a direção em que cada individuo foi enterrado, a posição dos corpos, a 

profundidade de cada um dos sepultamentos e a relação entre os espécimes e os artefatos.  

Sabíamos, no entanto que enfrentaríamos grandes dificuldades técnicas, uma vez que de uma 

série de campanhas iniciadas em 2005, somente parte do ano de 2008 e a totalidade de 2009 

foram registradas em cadernos de campo por quadra escavada. O restante das informações 

foram extraídas do caderno pessoal do professor Dr. André Prous, de plantas e fotografias. 

Este caderno pessoal que também foi totalmente escaneado e convertido a arquivo de 

computador contêm informações chave para entender o sítio. As muitas informações contidas 

neste caderno estão desconectadas, outras ilegíveis, para além daquelas onde faltam sua fonte, 

como cotas, quadras e níveis estratigráficos. Apesar destes problemas salientados, o caderno 

pessoal do pesquisador André Prous é a melhor fonte para se conhecer o sítio e sua dinâmica 

contextual. 
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3.2.1-Triangulação de Informações 

Usamos um método de triangulação de informações comparando-as para realizar o 

mapeamento proposto neste trabalho. As bases de dados deste método são: Cadernos de 

campo/descrições, plantas/croquis e fotografias. 

 

Retirávamos uma determinada informação de um dos cadernos, em seguida, recorríamos às 

fotografias e depois às plantas e croquis e ao caderno do professor A.Prous. E somente com o 

conjunto das informações que preenchíamos as fichas. Esta estratégia foi necessária para 

diversificar a fonte das informações e para que uma base de dados corroborasse com a outra, 

trazendo maior legitimidade nas afirmações discriminadas em cada sepultamento.  

Nas plantas e fotografias também encontramos problemas/limites, como falta de referência de 

quadra, nível ou sepultamento. Nas plantas e croquis haviam desenhos incompletos, ilegíveis, 

impossibilitando reconhecer os componentes do esqueleto e artefatos relacionados, além da 

falta de referencial geográfico (norte) extremamente necessário para saber a orientação dos 

enterramentos. Por este motivo é que triangular as informações com outras foi o método 

escolhido, as diversas fontes nos possibilitou resgatar informações ou corrigi-las, trazendo 

maior clareza na dinâmica do sítio. 

  

Caderno de 
campo A. Prous 

2005-2009 

fotografia Planta/croquis 

Cadernos de 

campo 

2008/2009 

Ficha por 

sepultamento 
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4 - CONTEXTO ARQUEOLÓGICO, GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO DO SÍTIO 

CAIXA D’ÁGUA 

4.1 - O Sítio Arqueológico Caixa D’água  

 

As escavações (Fig.5) no Sítio Caixa D’água ficaram sob a coordenadoria da professora 

Maria Jacqueline Rodet e do professor André Prous. Foi escavado pela equipe do setor de 

arqueologia do Museu de História Natural (MHNJB-UFMG) e por convidados, além de alunos 

da UFMG e USP entre os anos 2005-2009. 

  

 

Figura 5- Planta das áreas escavadas do sítio Caixa D’água. Fonte: Setor de Arqueologia 

do MHNJB-UFMG. 
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Este sítio foi considerado relevante para entender os ritos e comportamentos da população que 

ocupou o Brasil Central nesse período. De acordo com A. Araújo (ARAÚJO et al., 2003), 

durante o período Holoceno médio houve um esvaziamento da área. Entretanto, as escavações 

do Setor de Arqueologia da UFMG apontam para outro horizonte, uma vez que já na camada 

II encontra-se uma datação de 6.000 BP (RODET et al., 2012). Mostrando assim que o sítio 

ainda era ocupado neste período. Esta cronologia remete ao Holoceno-médio, período 

considerado problemático pelos baixos índices de testemunhos arqueológicos, principalmente 

tratando-se de um cemitério a céu aberto.  

 

4.2 – Contexto natural  

 

O sítio Caixa D’água está situado no município de Buritizeiro, estado de Minas Gerais, na 

margem esquerda do rio São Francisco, em altura em relação ao nível do rio atual, em frente 

às corredeiras (Fig.7), (na Rua Manoel Conceição de Melo) a uma altitude de 494 m do nível 

do mar, e a 610 km em linha reta do oceano Atlântico.  

O sítio foi descoberto em 1987 pelos trabalhadores do serviço de saneamento do município ao 

realizarem uma terraplanagem no terreno (ROCHA, 2011; RODET et al., 2012). O sítio ocupa 

atualmente uma área de 50 metros quadrados e foram observados dois grandes setores: o 

primeiro com sepultamentos e outro onde não havia enterramentos. No período de 2005 a 

2009 o Setor de Arqueologia do MHNJB- UFMG escavou 42 sepultamentos no “setor B” do 

sítio. Nos demais setores escavados não foram evidenciados sepultamentos até a ultima 

escavação realizada.  

Os sítios arqueológicos (Fig. 6) localizados (e publicados) próximos à região onde encontra-

se o município de Buritizeiro e que se inserem no alto-médio rio São Francisco, são aqueles 

situados nos rios Peruaçu como por exemplo, Russinhos, Lapa do Boquete e Lapa do 

Malhador, etc.; no rio Jequitaí como, Bibocas II, Gruta da Passagem, Lapa do Sol, Sítio João 

de Deus e Sítio Dona Caetana, etc... 

O setor no qual está inserido o sítio é caracterizado como pertencendo ao Grupo Bambuí, da 

formação Três Marias e o substrato rochoso local é o arenito arcoseano, principal matéria-

prima utilizada no sítio para a produção de mós ou bigornas. (BAGGIO apud SILVA, 2015). 
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Segundo (BAGGIO apud SILVA, 2015, p. 74): 

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, apresentando 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 inundam toda a margem 

direita e as partes mais baixas da margem esquerda. 

 

A situação geológica do sítio se reflete nas principais matérias primas líticas que foram 

observadas no sitio caixa d’água.  São elas: quartzito, arenito silicificado e arenito arcoseano, 

diversos tipos de quartzo, calcedônia e silexito. São também encontrados óxidos de ferro 

(cangas) e goethitas (ALVES apud SILVA, 2015). 

No que se refere à geomorfologia, o sítio está enquadrado na Depressão Sanfranciscana entre 

o planalto do São Francisco de “relevos tabulares predominantemente areníticos” (BAGGIO 

apud SILVA, 2015, pg. 74). Os tipos de solos encontrados são os aluviais e latossolos 

(BAGGIO, 2002). Buritizeiro encontra-se dentro do bioma cerrado podendo apresentar 

compartimentos de caatinga e áreas de transição.  Apresenta matas de galerias, savanas com 

cerrados e campos gerais (IBGE, 2018). 

Existem onze tipos principais de vegetação para o cerrado; “formação florestais (mata ciliar, 

mata de galeria, mata seca e cerradão), savânicas (cerrado sentido restrito, parque de cerrado, 

palmeiral e vereda) e campestres (campo sujo, campo limpo e campo rupestre)” (EMBRAPA, 

2018).  

Tais vegetações oferecem componentes florísticos distintos. Muito provavelmente, estes 

recursos foram utilizados pelas populações que frequentaram o local, demonstrando assim que 

esta região foi capaz de sustentar a presença destes grupos em termos de recursos naturais.  

Alguns importantes componentes desta flora regional são: 

Burití (Mauritia vinífera), buritizal (Mauritia flexuosa), pequizeiro (Caryocar brasiliense), 

jatobá (Hymenea stigonocarta), catulé (Cocos attalea), baruzeiro (Dipteryx alata), macaúba 

(Acronomia aculeata), guariroba (Syagrus oleracea), aricuri (Attalea phalerata), ipecacunha 

(Psychotria ipecacuanha), caroba (Jacaranda cuspidifolia), panaceia (Solanum cernuum), 

pindaíba (Xilopia emarginata Mart.), Ipê-branco (Tabeiva róseo-alba), gameleira (Ficus 

guaranítica Schodat), palmito (Enterpe edulis Mart.), ingá-comum (Inga ebuli), barriguda 

(Ceiba glaziovii), angico-do-cerrado (Anadenanthera falcata), araçá (Psidium cattleianum), 
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pau-ferro (Caesalpinia férrea), lobeira (Solanum lycocarpum), aroeiras (Myracrodruon 

urundeuva) (Astronium fraxinifolium) e pau-pereira (Platycyamus regnellii). Muitas destas 

plantas possuem frutos comestíveis e alguns outros com propriedades medicinais, como 

seivas, ceras, cascas de árvores, folhas e raízes que ainda hoje são utilizados pela população. 

Já ao que se refere à fauna, existe uma gama de animais de variadas espécies, demonstrando 

como tal riqueza local pôde ter sustentado populações passadas. São alguns deles: 

A onça-parda (Puma concolor), onça-pintada (Panthera onca), gato-palheiro (Oncifelis 

colocolo), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), 

jaritataca (Conepatus semistriatus), gambá (Didelphis virginiana), cuíca (Gracilianus 

microtarsus), ariranha (Pteronura brasiliensis), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla), preguiça (Bradypus variegatus), tatú (Dasypus novemcinticus), cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous), lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), preá (Cavia aperea), capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris), cutia (Dasyprocta aguti), mocó (Kerodon rupestres), veado-

campeiro (Mazama gouazoupira), mão-pelada (Procyon cancrivorus), anta (Tapirus 

terrestris), macaco-prego (Cebus apela), águia-cinzenta (Harpyhaliaetus coronatus), gralha-

cancã (Cyanocorax cyanopogon), tucano (Ramphastos toco), gralha (Cyanocorax 

cristatellus), anu-preto (Crotophaga ani), sanhaço (Thraupis sp.), quero-quero (Vanellus 

chilensis), papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), saracura (Aramides cajanea), joão-de-

barro (Furnarius rufus), seriema (Cariama cristata), pato-mergulhão (Mergus octasetaceus), 

marreca-cabocla (Dendrocygna autumnalis), pássaro-preto (Gnorimopsar chopi), caititu 

(Pecari tajacu), tuiuiú (Jabiru mycteria), garça-branca (Ardea alba), jiboia-constritora (Boa 

constrictor), cascavel (Crotalus darissus), jararaca (Bothrops jararaca), urutu-cruzeiro 

(Bothrops alternatus). 

Ainda, o rio São Francisco foi, certamente, uma grande fonte de produção de alimentos. 

Muitos peixes podem ser citados: surubim (Pseudoplatystoma corruscans), dourado 

(Salminus affinis), piau (Leporinus obtusidens) (Salminus franciscanus) (Salminus 

brasiliensis), pacamã (Lophiosilurus alexandri), corimatão-pacu (Prochilodus argentus), pirá 

(Conostome conirostris), piau-verdadeiro (Leporinus clongatus), mandi-amarelo (Pimelodus 

maculatus), matrinchão (Brycon lundii), mandi-açu (Duopalatinus emarginatus), traíra 

(Hoplias malabaricus), piranha-vermelha (Pygocentrus nattereri), piranha-preta (Serrasalmus 

piraya), corvina (Pachyurus francisci) e lambari (Astyanax abramis).  
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Apesar da aparência rústica e “morta” o cerrado é um dos biomas mais diversos e vivos do 

planeta, com uma riqueza de animais e plantas, possui o seu próprio sistema de renovação que 

conta inclusive com a benesse de queimadas esporádicas, que abrem as castanhas de alguns 

frutos e permitem a liberação de suas sementes (M. J. Rodet com. pessoal). De clima quente e 

seco a região apresenta índices pluviométricos que variam de 1.441,5mm a 1.330,5mm. De 

temperaturas que variam de 25°C a 24°C no verão e inverno de 20°C a 21°C, com um período 

de seca que dura de 5 a 7 meses. (CODEVASF, 1996). 

 

Figura 6-Mapa de Minas Gerais, a bacia do Rio São Francisco e os sítios arqueológicos. 

Fonte: (IBGE, modificado por Borges de Medeiros, S.R.) 
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4.3 – Contexto antrópico  

 

O início do povoamento da região do Brasil Central é marcado pelo momento da passagem do 

período Pleistoceno para o Holoceno, por volta dos 12.000 aos 10.000 AP. Depois pelo 

Holoceno inferior de 10.000/9.000 a 7.000 AP; seguido do Holoceno médio entre 7.000 a 

2.000 AP; e por fim o Holoceno superior de 2.000 AP até o contato com os europeus. Estes 

períodos são marcados por diferenças significativas. Em Tabela a seguir (Fig. 7) (M. J. 

RODET, 2014) nos mostra sinteticamente a diversidade da indústria lítica da região norte do 

estado durante o processo de povoamento: 

 

Figura 7- Sequência cronológica da Pré-História Lítica no Brasil Central (M. J. 

RODET, 2014). 
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Para a indústria lítica da microrregião Buritizeiro-Jequitaí, temos o seguinte quadro: 

- O primeiro, (Caixa d’Água) datado de 9.750 BP (calibrada BP 11.250 a 11.090), 

apresenta uma fatiagem de seixos de quartzito (grandes e médios), provavelmente 

exógenos, por percussão direta dura, através de métodos variados (centrípeto, 

bipolar, frontal, etc. – RODET et al., 2007), produzindo lascas com gumes cortantes, 

resistentes que, muito provavelmente, são utilizadas sem transformação – ou pouco 

transformadas. Nota-se uma relação entre a morfologia do seixo e os métodos 

escolhidos para a fatiagem dos mesmos. Os estudos realizados nessas indústrias 

demonstram que a morfologia dos seixos influencia os processos de debitagem e, em 

conseqüência, os produtos finais procurados. No entanto, as escolhas culturais 

podem ser observadas através da variedade de métodos de lascamentos encontrados 

e na utilização diferenciada das matérias primas (RODET, 2006; RODET et al., 

2007). Os outros tipos de técnica observados são a fragmentação de pequenos seixos 

de quartzito e de quartzo sobre bigorna, que, em seguida, podem ser transformados 

em instrumentos, através de retoques, por percussão direta dura. Observam-se ainda 

lascas e pequenos instrumentos realizados por percussão direta dura em silexito e em 

calcedônia, transformados por retoque em instrumentos unifaciais. 

- O segundo, (Bibocas II) apresenta datações de aproximadamente 10.470 BP para o 

nível V inferior. Este nível se encontra imediatamente acima do nível VI (mais 

antigo, mas sem datações absolutas). Ambos apresentam uma indústria lítica 

realizada basicamente sobre quatro tipos de matérias-primas: quartzitos (local e 

exógeno), silexito, calcedônias e quartzos. A indústria sobre quartzito local é a mais 

abundante, seguida daquelas em cristal de quartzo (provável jazida situada nos 

arredores) e de silexito e calcedônia (seixos). Vários métodos de debitagem de 

quartzo puderam ser observados a partir da análise das lascas encontradas no setor 

(BASSI e RODET, 2011). Além disso, foram encontradas pontas de projétil (1) e 

fragmentos (3) em quartzo hialino de suportes e morfologias diferenciados (presença 

de pedúnculos mais ou menos longos e aletas mais ou menos marcadas), além de 

instrumentos com retoques bifaces e de instrumentos de seção plano-convexa. No 

quartzito local foram observados instrumentos muito simples, sobre grandes lascas 

espessas (quartzito endógeno). (RODET et al., 2012: pag. 90.). 
 

No que se refere ao sítio Caixa D’água (Buritizeiro) os dois setores apresentam informações 

distintas:  o setor A, que está muito remexido onde se exumou grande número de material 

lítico. O setor B, onde foram exumados os 42 sepultamentos, também acompanhados de 

material lítico. De uma maneira geral, as indústrias líticas do sítio tiveram como base 

principal os seixos rolados de rio, quartzito e silexito, mas nota-se também a utilização de 

quartzo hialino e leitoso.  

Ao contrário do que se esperava as jazidas de matéria prima não foram de fato encontradas 

nas proximidades do sitio, mas um pouco mais distantes, isso na dinâmica atual do rio São 

Francisco . Temos o seguinte quadro:  

1 - cascalheiras das margens do rio Jequitaí (70 km a jusante - seixos de quartzito);(PENHA, 

2015.) 

2 – margem do Riacho Fundo (aproximadamente 70 km jusante – seixos de quartzito, silexito, 

quartzo); (PENHA, 2015.) 



35 
 

2- margem e corredeiras do rio São Francisco (próximo ao sitio - neste local existem seixos de 

silexito); 

3 -cascalheira na margem do Rio formoso (20 km a montante – seixos de arenito) 

Ao que parece, os seixos de quartzito são provenientes das margens dos rios Jequitaí e Riacho 

Fundo, esses foram os principais suportes das industrias líticas presentes nas escavações. O 

silexito, mais discreto nos vestígios arqueológicos exumados, podem ter sido provenientes 

dos seixos presentes nas corredeiras em frente ao sítio. O quartzo, também presente nas 

indústrias do sítio não teve suas jazidas evidenciadas durante as prospecções. Entretanto, 

sabe-se que o mesmo está presente na região, tanto na Serra do Cabral, quanto em veios 

dentro do quartzito. (M.J.Rodet. com. pessoal) 

De acordo com as analises tecnológicas (RODET et al., 2007), a morfologia dos seixos parece 

ter guiado os distintos tipos de gerenciamento dos mesmos. Os métodos de debitagem da 

fatiagem de seixos foram convencionadas da seguinte maneira (Fig. 8): 

→ Método 1. Fatiagem a partir de uma frente de debitagem do seixo, a partir da percussão 

direta dura. (RODET et al., 2007). 

Seixo com morfologia elipsoidal achatada, extremidade ogivais ou retangulares, parte central 

larga. Frente de debitagem em um dos polos retirando a lasca de entame abrindo o plano de 

percussão. 

Produtos:  

Lascas laterais e lascas centrais. 

→ Método 2. Fatiagem a partir de dois polos opostos do seixo. P.D.D. (RODET et al., 2007). 

Face achatada→ plano de percussão alternados, retirada de uma lasca deve criar um ângulo 

propício ao lascamento a partir da face oposta. 

Produtos: Lascas com talões neocorticais, gumes laterais com ou sem córtex, face superior 

com negativo oposto-bipolar. 

→ Método 3: fatiagem centrípeta unipolar. P.D.D. (RODET et al., 2007). 

“as lascas ocupam toda a espessura do seixo. A debitagem é unipolar e se desenvolve 

contornando o seixo” (RODET et al., 2007). 



36 
 

A lasca de entame é retirada propiciamente entre o ângulo do plano de percussão e superfície 

de debitagem dando início ao processo. 

Produtos: lascas simétricas com talões neocorticais. Um dos gumes laterais com neocórtex. 

Mais de uma lasca entame, e de sub-entame. 

                                        Para instrumentos simples. 

Segundo (RODET et al., 2007), os métodos 1 e 3 são os mais simples e os mais utilizados e na 

análise constatou-se que, muitas vezes o núcleo pode ser confundido com instrumentos. 

 

Figura 8 – (A): Método 1 : apresenta lascas laterais e centrais. O núcleo pode ser 

completamente debitado – foto de debitagem experimental. (RODET et al., 2007). (B): 

Método 2: fatiagem do seixo a partir de dois polos opostos. Retirada de uma lasca 

ortogonal para expandir a superfície e lascamento ou criar um novo plano de percussão. 

(RODET et al., 2007) (C): -Método 3: as lascas ocupam toda a espessura do seixo. A 

debitagem é unipolar e se desenvolve contornando o seixo (Foto R. Tobias). Foto de 

núcleo experimental. (RODET et al., 2007). 

  



37 
 

Quanto às datações, temos um contesto funerário datado de 6.100-5.000 BP (PROUS e 

RODET, 2009; ROCHA, 2011) o que demonstra uma extensa continuidade de utilização do sítio 

para enterramentos como um cemitério (Fig.9).  

 

Figura 9- Resultado de datações do Sítio Caixa D’água. Fonte: Beta Analytic 

Radiocarbon Dating Laboratory via Setor de Arqueologia do MHNJB-UFMG 

Outra indústria importante no sítio estudado é a indústria óssea. Trata-se de peças 

pontiagudas, realizadas sobre ossos de mamífero (possivelmente cervídeos) encontrados em 

contexto funerário. Segundo, R. Miranda (2010. pg.42) trata-se de, “134 ocorrências de ossos 

trabalhados” (Fig. 10) 

 

Figura 10-Artefatos de osso encontrados por ano de Escavações. Fonte: (MIRANDA, 

2010). 
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O autor dividiu os artefatos ósseos da seguinte maneira: 

“Mini-pontas”, apresentam entre 3 cm a 4,5cm; “Outros artefatos”, como possível tembetás; 

“Pontas de projétil-bipontas”, apresentam 15 e 14cm; “peças em produção”, apresentando 

11,5cm; e “Espátulas”, entre 16,5cm e 8,9cm de comprimento. 

As “mini-pontas” foram atribuídas pelo autor como sendo de possível autoria infantil, por isso 

a baixa técnica de fabricação e o baixo nível de uniformidade entre as peças. Já as “pontas de 

projetil-bipontas” foram assim nomeadas pela sua morfologia e sua possível utilização como 

arpões de pesca, para além da parte “ritualística” atribuída a estas por estarem diretamente 

envolvidas com o artefactual funerário. 

No que se refere as “espátulas” foram assim designadas por não apresentarem uma ponta 

perfurante, apresentando nas extremidades distais “fios” de corte polidos o que provavelmente 

indicaria uma utilização como “faca de osso” para separar a carne do couro animal, reduzindo 

assim os estragos no couro durante o processo. (MIRANDA, 2010) 

Ainda, segundo o autor, foi possível constatar; “(...) a existência de um padrão uniformizado 

de construção, ou uma “continuidade tecnológica” para todas as bipontas entre as suas 

distintas morfologias e possibilidades de utilização.” (MIRANDA, 2010, pg.71). 

Como o material ósseo (Fig. 11) e lítico são encontrados em todos os sepultamentos em uma 

faixa cronológica de quase mil anos de enterramento, é possível propor que a população que 

ali enterrava seus entes, compartilhava culturalmente elementos que a distinguem de outros. 

Sendo assim, temos uma continuidade cultural quase milenar que pode ser indicadora de uma 

identidade étnica para a população que habitou a região de Buritizeiro.  

 

Figura 11-Pontas de osso. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG 
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Os elementos apresentados demonstram que a região era continuamente povoada, desde a 

passagem do período Pleistoceno/Holoceno e ainda, durante o período do Holoceno médio, e 

se valeu de elementos da biodiversidade regional, mostrando que não só a margem do rio era 

habitada ou frequentada, bem como o interior das terras. 

 Assim, o local escolhido pelos grupos passados para se instalarem, lascar as pedras, fazer 

fogueiras, sepultar os seus mortos, foi um pequeno rebordo na margem esquerda do rio São 

Francisco, alto o suficiente para não ser atingido pelas cheias do grande rio. O local 

estratégico está situado em frente às corredeiras (Fig.12), que permitem um acesso 

relativamente fácil aos peixes, um deles, o surubim (Pseudoplatystoma corruscans), que 

depende das águas batidas da cascata para se reproduzir (com. pess. RODET, 2014) ou ainda, 

quem sabe, a uma travessia entre as duas margens, uma vez que no período de seca é possível 

atravessar pelas rochas das corredeiras e, no passado, quando a cachoeira era ainda mais 

importante, pois a mesma foi detonada durante os anos 1950, a travessia pode ter sido ainda 

mais fácil. Segundo o morador Dimas Fulgêncio a cachoeira foi dinamitada por uma 

empreiteira: 

(...) a exuberante beleza da cachoeira de Pirapora ficou intacta até os primeiros anos 

da década de 50 do século passado, quando uma construtora encarregada de fazer o 

cais de Pirapora, decidiu retirar as pedras necessárias para a construção do cais de 

Pirapora, exatamente da cachoeira. Foi o maior crime ambiental já realizado em 

Pirapora! A construtora dinamitou todo o lajedo da margem direita do rio São 

Francisco, desde onde hoje está as "Duchas" até em frente à Praça dos Cariris. Todo 

o desnível do rio, desde as "Duchas" até a frente da Praça dos Cariris foi feito pela 

retirada das pedras da cachoeira. (Dimas Luciof Fulgêncio. Fonte: 

http://piraporacentenaria.blogspot.com/2013/10/cachoeira-de-

pirapora.html?view=snapshot) 

Segue ainda: 

Após a construção do cais, a própria prefeitura de Pirapora continuou retirando 

pedras da cachoeira, para utilizar estas pedras no calçamento de diversas ruas. 

Empresas construtoras de Pirapora também passaram a utilizar das pedras da 

cachoeira, para fazerem britas para construções de casas em Pirapora. Como não 

existia britadores em Pirapora, mulheres e crianças é que faziam as britas a 

marteladas. As mulheres e crianças eram pagas por cada lata de 20 litros cheia de 

britas. Muitos piraporenses, que eram menino naquele meados dos anos 50, já me 

disseram que iam para a beira do rio a fim de quebrar pedras e ganhar algum 

dinheiro para irem assistir as matinês nos Cine Vitória e Cine Para Todos. (Dimas 

Luciof Fulgêncio. Fonte: http://piraporacentenaria.blogspot.com/2013/10/cachoeira-

de-pirapora.html?view=snapshot) 

É importante destacar que o local do sítio também é estratégico no que se refere aos contextos 

de guerra, pois estando em local elevado permite a vigília constante de quem passa pelo rio e 

da margem oposta, onde hoje se encontra Pirapora, Minas Gerais. Também é importante 

destacar que a temporada de piracema (subida dos peixes), é de estrema importância na região 
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atualmente e com grande probabilidade assim foi na pré-história, que além de fornecer uma 

fonte proteica poderosa, pode ter tido também a sua importância simbólica. 

 

Figura 12-Cachoeira de Pirapora - Rio São Francisco - Minas Gerais: Funcionários da 

Estrada de Ferro Central do Brasil: Major Almeida Bastos, Salathiel Fernandes, 

Januário Ribeiro, José Carrupt, Augusto Nascimento, Octávio Silva, Mário Lima, 

Euzênio Campos e Synval Sabino (1911) Fonte: 

(http://www.ibamendes.com/2016/04/fotos-antigas-de-cidades-coisas-e.html) 

 

5 – OS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Inicialmente a técnica de escavação utilizada pela equipe do MHNJB-UFMG era a de 

estratigrafia natural, no entanto após verificar que o solo encontrava-se muito lixiviado e 

compacto, o método alterou-se para decapagens seguindo os níveis de deposição dos vestígios 

e também as características do solo (presença/ausência de apatita no solo que deixa pequenos 

pontos brancos. Tal camada está relacionada com a presença de osso, cartilagem e moluscos). 

Foram então identificados quatro níveis; o nível ᴓ, nível I, nível II, nível III e nível IV. Estes 

foram divididos em inferior, médio e superior. 

Utilizou-se ferramentas como enxadas, colher de pedreiro, chibancas de jardim (agente 

laranja) e picaretas, para a decapagem das camadas. Na tentativa de amolecer o solo, foram 

construídas pequenas piscinas artificiais (Fig. 13), onde se encharcava o solo e deixava-se a 

água de um dia a outro. (com. pess. RODET, 2014). Verificou-se que este método não 

prejudicava os artefatos. Os sepultamentos foram escavados seguindo níveis de deposição 
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arqueológicos (acima descritos), depois eram retirados em blocos com sedimento ainda 

presente para evitar a sua fragmentação, alguns destes sepultamentos foram levados para o 

Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP a fim de serem estudados e 

acondicionados. O restante dos sepultamentos permanece no Museu de História Natural da 

UFMG. Entretanto, a partir dos cadernos de campo, não foi possível observar a organização 

diacrônica dos sepultamentos. Esta observação se deu principalmente através das datações. 

 

Figura 13-Sítio Caixa D’água-Criando a "piscina" para tornar o sedimento mais mole. 

Fonte: Setor de Arqueologia MHN-JB UFMG 2007. 

No que se refere aos sepultamentos, vale lembrar que em um primeiro momento somente 10 

espécimes foram analisados de maneira detalhada nesse trabalho (sepultamentos de 2009), em 

função de um maior numero de dados presentes nos cadernos de campo. Em seguida, os 

outros 32 sepultamentos foram analisados do ponto de vista deposicional. (cf. capitulo 3). 

5.1 - A descrição dos sepultamentos estudados na primeira etapa 

 

Tratam-se dos sepultamentos 7, 21, 26, 28, 30, 35, 38, 39, 40 e 42 (figuras 13 e 14). 

Sepultamento VII (quadra I/12-13) (Fig. 14). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores 

fletidos. Seu crânio não foi encontrado, no entanto pode-se inferir que estava direcionado a 

sudeste e seus pés estavam direcionados a noroeste. Estava acompanhado de material lítico e 
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pontas de osso, bem como uma concentração de artefatos chamado de “conjunto ventral”, 

onde foram encontrados seixos, lascas de seixo fatiadas, lasca de cristal de quartzo, ossos de 

pequenos animais e peixes, pontas de osso e carvão. Também sobre a região dos membros 

inferiores uma grande laje de arcósio acompanhava este conjunto. A posição dos braços 

parece indicar que estes estavam “protegendo” ou segurando o “conjunto ventral”. 

 

Figura 14-Foto e planta do sepultamento VII. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento XXI (quadra F-13) (Fig. 15). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para norte. Seu crânio estava direcionado a oeste e seus pés a 

leste. O braço esquerdo estava estendido com a mão próxima à bacia. O material que 

acompanhava este sepultamento trata-se de pontas de osso, material lítico lascado, blocos de 

arcósio, seixos, bem como ossos queimados e pigmento vermelho. Também foi encontrada na 

região próximo às costas do corpo uma concentração de material arqueológico semelhante ao 

do sepultamento VII, como seixos, lascas de seixo fatiadas, duas lâminas de machado, pontas 

de osso e osso de pequenos animais. 



43 
 

 

Figura 15-Planta do sepultamento XXI. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXVI (quadra F/12-13) (Fig.16). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para noroeste. Seu crânio estava direcionado a sudoeste e seus 

pés a nordeste. De acordo com as informações dos cadernos de campo, este sepultamento era 

acompanhado de lítico plotado, pigmentos, ossos carbonizados, carvão (usado para amostra) e 

fragmentos de ossos apontados. 

 

Figura 16-Foto e planta do sepultamento XXVI. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXVIII (quadra F-12) (Fig. 17). 
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O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para sul. Seu crânio estava direcionado a leste e seus pés a oeste. 

O braço esquerdo estava fletido indo em direção ao crânio com a mão esquerda apoiando a 

base lateral deste. Já o braço direito estava levemente fletido com a mão entrando entre as 

pernas indo de encontro aos pés. Este sepultamento estava acompanhado de diversos 

artefatos, dos quais: Ponta de osso, lasca de calcedônia, seixos e matéria prima diversa, blocos 

de arcósio, bolas vermelhas de possíveis pigmentos, ossos de fauna, fragmento de ossos 

queimados, bloco de pigmento ou goethita. Foram retiradas amostras de carvão e amostras de 

sedimento. 

 

Figura 17-Foto e planta do sepultamento XXVIII. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXX (quadra F-13) (Fig.18). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para sudoeste. Seu crânio estava direcionado a sudeste e seus pés 

a noroeste. O sepultamento estava acompanhado de dois grandes blocos de arcósio, seixos e 

pontas de osso. 

 

Figura 17-Foto e planta do sepultamento XXX. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 



45 
 

Sepultamento XXXV (quadra E-12) (Fig.19). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para leste. Seu crânio estava direcionado a sul e seus pés a norte. Os 

membros superiores estavam fletidos sobre o tronco entrelaçando-se. Estava acompanhado de 

um bloco de arcósio, ponta de osso, seixos, material lítico lascado, fragmentos de ossos 

carbonizados e carvão. 

 

Figura 18-Foto e planta do sepultamento XXXV. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXXVIII (quadra E-13) (Fig.20). 

Estava fragmentado, no entanto é possível determinar que se direcionava para sul e os pés a 

norte. Os membros inferiores estão cruzados e os superiores fletidos com as mãos 

entrelaçadas. O sedimento encontrava-se muito remexido. Estava acompanhado de material 

lítico, pontas de osso, uma laje de arcósio (retirada para análise de amido) e pigmentos. Foram 

retiradas amostras de carvão e sedimento. 
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Figura 20-Foto e planta do sepultamento XXXVIII. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXXIX (quadra D-11) 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para sudeste. Seu crânio estava direcionado a sudoeste e seus pés a 

nordeste. Estava acompanhado de fragmento de ponta de osso, lítico plotado e quatro blocos 

de arcósio.   

 

Sepultamento XL (quadra D-13) 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para nordeste. Seu crânio estava direcionado a sudeste e seus pés 

a noroeste. Era acompanhado de ponta de osso, material lítico, três blocos de arcósio e 

grânulos de pigmentos vermelhos. 

Sepultamento XLII (quadra D-13) (Fig.21). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para norte. Seu crânio estava direcionado a oeste e seus pés a 

leste. Estava acompanhado de bloco de arcósio, material lítico lascado e concentração de 

ossos carbonizados. 
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Figura 21-Foto sem identificação possivelmente do sepultamento 42 e planta do 

sepultamento XLII. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG. 
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5.2 – O posicionamento dos sepultamentos estudados na segunda etapa 

 

Tratam-se dos sepultamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 41. (figuras 15, 16, 17 e 18). 

Sepultamento I (quadra P-12) (Fig.22). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para leste.  Seu crânio estava direcionado a norte e seus pés a sul. 

Estava acompanhado de ponta de osso, material lítico e bloco de arcósio. 

 

Figura 22-Foto e planta do sepultamento I. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento II (quadra I-11) (Fig.23). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para norte. Seu crânio estava direcionado a oeste e seus pés a 

leste.  
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Figura 23-Foto do sepultamento II. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG. 

Sepultamento III (quadra H-12) (Fig.24). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para oeste.  Seu crânio estava direcionado a sul e seus pés a norte. 

Estava acompanhado de bloco de arcósio, ponta de osso e seixos. 

 

Figura 24-Foto e planta do sepultamento III. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 
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Sepultamento IV (quadra F-14) (Fig.25). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para nordeste. Seu crânio estava direcionado a noroeste e seus 

pés a sudeste. Estava acompanhado de bloco de arcósio e seixos lascados. 

 

Figura 25-Foto e planta do sepultamento IV. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento V (quadra F-G/14-15) (Fig.26). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, e sua face se voltava para 

sudeste. Seu crânio estava direcionado a nordeste e seus pés a sudoeste. Seu braço direito 

estava fletido com a mão direita sobre o pescoço. Estava acompanhado de um bloco de 

arcósio, ponta de osso e seixo lascado. 

 

Figura 26-Foto e planta do sepultamento V. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 
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Sepultamento VI (quadra F-G/15) (Fig.27). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para noroeste. Seu crânio estava direcionado a norte e seus pés a sul. 

Este sepultamento estava acompanhado de dois blocos de arcósio, material lítico lascado, 

seixos e ponta de osso. 

 

Figura 27-Foto e planta do sepultamento VI. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento VIII (quadra H-G/12-13) (Fig.28). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para norte.  Seu crânio estava direcionado a oeste e seus pés a 

leste. Estava acompanhado de um bloco de arcósio e seixos. 

 

Figura 28-Planta do sepultamento VIII. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 
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Sepultamento IX (G-H/11) 

Sepultamento sem informações. 

Sepultamento X (quadra H-14) (Fig.29). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para noroeste. Seu crânio estava direcionado a sudoeste e seus 

pés a nordeste. Estava acompanhado de seixos lascados e fragmentos de ponta de osso. 

 

Figura 29-Planta do sepultamento X. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XI (quadra G/13-14) (Fig.30). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para noroeste. Seu crânio estava direcionado a sudoeste e seus 

pés a nordeste. Estava acompanhado de dois blocos de arcósio, seixos, ponta de osso e 

estrutura de carvão, possivelmente fogueira. 
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Figura 30-Foto e planta do sepultamento XI. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento XII (quadra H-11) (Fig.31). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para sudeste. Seu crânio estava direcionado a nordeste e seus pés 

a sudoeste. Era acompanhado de um grande bloco de arcósio, seixos lascados e ponta de osso. 

 

Figura 31-Planta do sepultamento XII. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG. 
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Sepultamento XIII (quadra H-I/11) (Fig.32). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para sul. Seu crânio estava direcionado a oeste e seus pés a leste. 

 

Figura 32-Planta do sepultamento XIII. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento XIV (quadra G-12) 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para oeste. Seu crânio estava direcionado a sul e seus pés a 

norte. 

Sepultamento XV (quadra G-12) (Fig.33). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores 

fletidos e sua face se voltava para sul. Seu crânio estava direcionado a leste e seus pés a oeste. 

Seus braços estavam fletidos, com o braço esquerdo indo de encontro ao crânio e sua mão sob 

este. A mão direita apoiava a mandíbula. Estava acompanhado de bloco de arcósio, ponta de 

osso, carvão e material lítico lascado. 
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Figura 33-Planta do sepultamento XV. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XVI (quadra H-15) 

Encontrava-se muito fragmentado, portanto impossível determinar suas características. 

Sepultamento XVII (quadra H/13-14) (Fig.34). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para leste. Seu crânio estava direcionado a sul e seus pés a norte. 

 

Figura 34-Planta do sepultamento XVII. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 
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Sepultamento XVIII (quadra G/13-14) (Fig.35). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para nordeste. Seu crânio estava direcionado a sudeste e seus pés a 

noroeste. O braço direito encontrava-se fletido com a mão indo de encontro aos pés. Estava 

acompanhado de bloco de arcósio, seixos, material lítico lascado, ponta de osso e fragmento 

de osso. 

 

Figura 35-Planta do sepultamento XVIII. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento XIX 

Nenhuma informação encontrada. 

Sepultamento XX (quadra G-15) 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para leste. Seu crânio estava direcionado a sul e seus pés a norte. 

Sepultamento XXII (quadra H-16) 

Encontrava-se muito fragmentado, portanto impossível determinar suas características. 

Sepultamento XXIII (quadra F-13) (Fig.36). 

Encontrava-se muito fragmentado, portanto impossível determinar suas características. 
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Figura 36-Planta do sepultamento XXIII. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento XXIV (quadra F/11-12) (Fig.37) 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para noroeste. Seu crânio estava direcionado a nordeste e seus pés a 

sudoeste. O braço esquerdo estava estendido de encontro aos pés. Estava acompanhado de 

cinco blocos de arcósio, ponta de osso e seixo lascado. 

 

Figura 37-Foto e planta do sepultamento XXIV. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 



58 
 

Sepultamento XXV (quadra F-G/13) (Fig.38). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para oeste. Seu crânio estava direcionado a norte e seus pés a sul. Estava 

acompanhado de bloco de arcósio e material lítico lascado. 

 

Figura 38-Planta do sepultamento XXV. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-

UFMG. 

Sepultamento XXVII (quadra F-11) (Fig.39). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para sudeste. Seu crânio estava direcionado a sudoeste e seus pés a 

nordeste. O braço direito estava estendido indo de encontro à bacia e o braço esquerdo estava 

fletido sobre as costelas. Estava acompanhado de material lítico lascado, bloco de arcósio e 

ponta de osso. 
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Figura 39-Foto e planta do sepultamento XXVII. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

 

Sepultamento XXIX  

Sepultamento 29 faz parte do 28. 

Sepultamento XXXI (quadra K-11) (Fig.40). 

Encontrava-se muito fragmentado, portanto impossível determinar suas características. Estava 

acompanhado de material lítico lascado e ponta de osso. 

 

Figura 40-Foto do sepultamento XXXI. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG. 
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Sepultamento XXXII (quadra J/10-11) (Fig.41). 

O corpo foi depositado na posição decúbito dorsal, com os membros inferiores fletidos e sua 

face se voltava para oeste. Seu crânio estava direcionado a norte e seus pés a sul. Seus 

membros superiores estavam estendidos indo de encontro à bacia. Estava acompanhado de 

bloco de arcósio, seixos, material lítico lascado e ponta de osso. 

 

Figura 41-Foto e planta do sepultamento XXXII. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXXIII (quadra F/12-13) (Fig.42). 

Repousava na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos e sua face 

se voltava para norte. Seu crânio estava direcionado a leste e seus pés a oeste. Estava 

acompanhado de bloco de arcósio, seixos lascados e ponta de osso. 
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Figura 42-Foto e planta do sepultamento XXXIII. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXXIV (quadra E-11) (Fig.43). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para sudeste. Seu crânio estava direcionado a sudoeste e seus pés a 

nordeste. Seus braços estavam estendidos indo de encontro aos pés. Estava acompanhado de 

bloco de arcósio, seixos, material lítico lascado e carvão. Possuía duas pontas de osso sobre a 

cabeça. 
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Figura 43-Foto e planta do sepultamento XXXIV. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXXVI (quadra E-D/12-13) (Fig.44). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para norte. Seu crânio estava direcionado a leste e seus pés a oeste. 

Estava acompanhado de quatro blocos de arcósio, ponta de osso, material lítico lascado, 

seixos, fragmento de ossos e carvão. 

 

Figura 44-Foto e planta do sepultamento XXXVI. Fonte: Setor de arqueologia do 

MHNJB-UFMG. 

Sepultamento XXXVII 

Sepultamento 37 faz parte do sepultamento 38. 
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Sepultamento XLI (quadra E-14) (Fig.45). 

O corpo foi depositado na posição decúbito lateral direito, com os membros inferiores fletidos 

e sua face se voltava para leste/sudeste. Seu crânio estava direcionado a norte e seus pés a sul. 

Seu braço direito estava fletido sobre o tronco com a mão segurando o ombro esquerdo, já seu 

braço esquerdo estava estendido com a mão próximo à bacia. Estava acompanhado de bloco 

de arcósio, seixos, material lítico lascado, ponta de osso e carvão. 

 

Figura 45-Foto do sepultamento XLI. Fonte: Setor de arqueologia do MHNJB-UFMG. 

5.3 - Analise geral dos sepultamentos 

 

As análises dos padrões sepulcrais foram feitas baseadas nas fundamentações teóricas dos 

conceitos de gesto, rito e sepultura do capítulo teórico metodológico deste trabalho, 

construído segundo A. FERDIERE, B. MAUREILLE (apud M.J.RODET, 2018) e Anne Rapp Py-

Daniel (PY-DANIEL, 2009). Em aspectos gerais, os sepultamentos do sítio arqueológico Caixa 

D’água, encontravam-se bem conservados, suas posições anatômicas ainda estavam lá no 

momento da escavação, demonstrando como foram sepultados. Todos foram depositados em 

decúbito lateral, com exceção do sepultamento 32 e dos sepultamentos fragmentados, sobre os 

quais foi impossível determinar suas posturas. Todos os sepultamentos estavam 

acompanhados de blocos de arcoseo, pontas ou fragmentos de pontas de osso e vestígios 

líticos lascados.  

Os sepultamentos demonstram uma padronização segundo uma lógica de orientação espacial, 

ou seja, estes corpos parecem ter sido sepultados seguindo a direção de “pontos” 

paisagísticos. Sabemos, no entanto, que estas populações não utilizavam as normas 
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geográficas europeias, mas algumas características coincidem com a paisagem local. Por 

convenção, o poente é localizado pelo Oeste e a aurora pelo Leste, em Buritizeiro, o Norte 

coincide com a direção que o rio São Francisco corre (jusante) e o Sul com a sua nascente 

(montante), portanto de onde o rio vem. No entanto, a faixa correspondente ao nascente e 

poente alteram-se ao logo do ano, ora o sol está mais a nordeste no mês de julho, ora mais a 

sudoeste no mês de janeiro. Altera-se também o poente, onde ora está mais a sudoeste em 

janeiro e ora mais a noroeste em julho. Desta forma teremos uma faixa de mais ou menos 50º 

do ponto leste o que poderia explicar algumas diferenças de padrões deposicionais, caso estes 

se orientassem pelo nascente/poente. Se nos basearmos nestes elementos físicos teremos o 

seguinte aspecto para o sítio Caixa D’água (Fig. 46): 

 

Figura 46-O sítio Caixa Dágua e o rio São Francisco. Fonte: (ALVES, 2010)  
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Obviamente estes aspectos não são os únicos, devemos levar em conta que outras fontes de 

direcionamento podem ter sido consideradas no momento de sepultar os mortos, como 

alguma serra da região, alguma mata ou floresta, área de caça, gruta ou abrigo, caminhos 

antigos, orientação das estrelas, locais de matéria-prima, aldeias, locais sagrados ou 

cerimoniais e entre outras infinidades de fatores que poderiam direcionar um enterramento 

dentro de uma lógica funerária destas populações. Como por exemplo, estes padrões poderiam 

também indicar uma escolha determinada por indicadores de identidade como a idade, sexo, 

hierarquia, bem como funções específicas exercidas dentro de uma sociedade. 

Apesar de todas estas ponderações iremos nos basear em uma interpretação de que o rio era a 

chave desta orientação, devido a sua grande importância e por estar o sítio localizado em uma 

de suas margens. Além de elementos do próprio sítio que indicam a relação com o rio, como 

os blocos de arcóseo, as espinhas de peixe e as análises do solo que indicam um provável 

pesqueiro no local (com. pess. RODET, 2014). No aspecto geral da localização dos 

sepultamentos (Fig.47) temos uma concentração maior dos corpos nas quadras G-F-E/12,13 e 

14. Os padrões deposicionais são mais dispersos pelo sítio com exceção do padrão Leste-

Oeste. Dentro desta lógica de trabalho, chegamos ao número de oito padrões deposicionais. 

São eles:  

 

 

 

 

Figura 47- Mapa geral dos sepultamentos do sítio Caixa D’água. 
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Padrão 1- Oeste/ Leste (Fig.48). 

Este padrão reflete a deposição dos sepultamentos seguindo o poente, ou seja, o crânio está 

direcionado a oeste e os pés a leste. Subdivide-se em face a sul e face a norte.  

Sub-Padrão 1.1- Oeste/ Leste face a Sul 

O único sepultamento enquadrado nesta característica é o de número 13. 

Sub-Padrão 1.2- Oeste/ Leste face a Norte 

São quatro sepultamentos enquadrados nestas características, dos quais: sepultamentos 2, 8, 

21 e 42. 

 

Figura 48-Sepultamentos de padrão Oeste-Leste.  

Padrão 2- Leste/ Oeste (Fig.49). 

Este padrão reflete a deposição dos sepultamentos seguindo a aurora, ou seja, o crânio está 

direcionado a leste e os pés a oeste. Subdivide-se em face a sul e face a norte. 

Sub-Padrão 2.1- Leste/ Oeste face a Sul 

São dois sepultamentos enquadrados nestas características, dos quais: sepultamentos 15 e 28 

Sub-Padrão 2.2- Leste/ Oeste face a Norte 
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São também dois sepultamentos enquadrados nestas características, dos quais: sepultamentos 

33 e 36. 

 

Figura 49- Sepultamentos de padrão Leste-Oeste 

Padrão 3- Norte/ Sul (Fig.50). 

Este padrão reflete a deposição dos sepultamentos seguindo o norte (jusante), ou seja, o crânio 

está direcionado a norte e os pés a sul. Subdivide-se em face a oeste e face a leste.  

Padrão 3.1- Norte/ Sul face a Oeste 

Tratam-se de três sepultamentos enquadrados nestas características, dos quais: sepultamentos 

6, 32 e 25. 

Padrão 3.2- Norte/ Sul face a Leste 

São dois os sepultamentos enquadrados nestas características deposicionais, dos quais: 

sepultamentos 1 e 41. 
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Figura 50- Sepultamentos de padrão Norte-Sul 

Padrão 4- Sul/ Norte (Fig.51). 

Este padrão reflete a deposição dos corpos sepultados seguindo o sul (montante), ou seja, o 

crânio está direcionado a sul e os pés a norte. Subdivide-se em face a oeste e face a leste. 

Padrão 4.1- Sul/ Norte face a Oeste 

São três os sepultamentos enquadrados nestas características, dos quais: sepultamentos 14, 3 e 

38. 

Padrão 4.2- Sul/ Norte face a Leste 

São também três os sepultamentos enquadrados nestas características, dos quais: 

sepultamentos 17, 20 e 35. 
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Figura 51- Sepultamentos de padrão Sul-Norte 

Padrão 5- Noroeste/ Sudeste (Fig.52). 

Este padrão reflete a deposição dos sepultamentos seguindo NW/SE, ou seja, o crânio está 

direcionado a noroeste e os pés a sudeste. Possuí somente um sepultamento enquadrado nesta 

categoria, com sua face voltada para nordeste, trata-se do sepultamento de número 4.  
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Figura 52- Sepultamentos de padrão Noroeste-Sudeste 

Padrão 6- Sudeste/ Noroeste (Fig.53) 

Padrão que reflete a deposição dos corpos seguindo a orientação SE/NW, ou seja, o crânio 

está direcionado a sudeste e os pés a noroeste. Subdivide-se em face a nordeste e face a 

sudoeste. O sepultamento 7 enquadra-se nesta categoria, mas como foi encontrado sem o 

crânio não poderá ser subdivido conforme a orientação de sua face. 

Padrão 6.1- Sudeste/ Noroeste face a Nordeste 

Trata-se de dois sepultamentos classificados neste padrão, são eles: sepultamentos 18 e 40. 

Padrão 6.2- Sudeste/ Noroeste face a Sudoeste. 

Somente o sepultamento 30 foi enquadrado neste padrão deposicional. 
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Figura 53- Sepultamentos de padrão Sudeste-Noroeste 

Padrão 7- Nordeste/ Sudoeste (Fig.54). 

Este padrão reflete a deposição dos corpos sepultados seguindo a orientação NE/SW, ou seja, 

o crânio está direcionado a nordeste e os pés a sudoeste. Subdivide-se em face a sudeste e face 

a noroeste. 

Padrão 7.1- Nordeste/ Sudoeste face a Sudeste 

Dois sepultamentos enquadram-se neste padrão, tratam-se dos sepultamentos 5 e 12. 

Padrão 7.2- Nordeste/ Sudoeste face Noroeste 

Somente o sepultamento 24 está enquadrado neste padrão. 



72 
 

 

Figura 54- Sepultamentos de padrão Nordeste-Sudoeste 

Padrão 8- Sudoeste/ Nordeste (Fig.55). 

Padrão que reflete a deposição dos corpos sepultados seguindo a orientação SW/NE, ou seja, 

o crânio está direcionado a sudoeste e os pés a nordeste. Subdivide-se em face a noroeste e 

face a sudeste. 

Padrão 8.1- Sudoeste/ Nordeste face a Noroeste 

Trata-se de três sepultamentos enquadrados nesta categoria deposicional, são eles: 

sepultamentos 10, 11 e 26. 

Padrão 8.2- Sudoeste/ Nordeste face a Sudeste 

Também três sepultamentos enquadram-se nestes padrões: sepultamentos 27, 34 e 39. 
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Figura 55- Sepultamentos de padrão Sudoeste-Nordeste 

Os sepultamentos 9, 16, 19, 22, 23 e 31, não foram enquadrados em nenhum padrão, pois ou 

estavam muito fragmentados para uma análise ou não possuíam informações suficientes nas 

fontes pesquisadas (Fig.56). Já os sepultamentos 29 e 37 fazem parte de outros sepultamentos, 

portanto não existem como unidades isoladas.  
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Figura 56-Sepultamentos não enquadrados  

 

Estes padrões demonstram gestos funerários (PY-DANIEL, 2009) repetidos ao longo de um 

período temporal extenso que podem demonstrar, segundo nossa interpretação, um hábito 

ritualístico (MAUREILLE apud RODET, 2018). A presença de acompanhamento funerário 

semelhante em todos os sepultamentos, bem como a posição dos corpos, sua orientação e a 

presença de grandes blocos de arcósio confirma uma continuidade cultural que pode estar 

intrinsicamente ligada a valores e identidades étnicas (FERDIERE apud RODET, 2018). 

Os grandes blocos de arcósio parecem delimitar ou indicar o local dos sepultamentos, para 

além de suas funções técnicas, como a possível moagem de vegetais e suporte para a 

percussão sobre bigorna. 

Para A.Py-Daniel, em seu trabalho: 

Foi considerado como sepultamento onde percebia-se intenção. Para que um corpo 

ou elementos sejam considerados como sepultamento é necessário que haja 

intencionalidade de parte dos vivos de enterrá-lo. Nesse caso o sepultamento faz 

parte de um ritual, mesmo que este seja muito breve. (PY-DANIEL, 2009, p. 55) 
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Este conceito enquadra-se muito bem em Buritizeiro, quando observamos as características 

dos sepultamentos, os gestos e a própria composição sepulcral, entendemos que houve ali por 

parte dos vivos uma clara intenção em sepultar os mortos. A posição semelhante e 

padronizada dos corpos, os acompanhamentos presentes que formam um conjunto quase 

homogêneo em todos os sepultamentos e o tratamento dado ao corpo, ou seja, enterrados no 

chão sem invólucro sepulcral, com pesados blocos de arcósio sobre o corpo por vezes 

esmagando os remanescentes ósseos. 

Ao contrário do que parece, houve por parte dos pré-históricos uma preferência em sepultar os 

corpos seguindo uma orientação sul-norte, ou seja, o crânio estava orientado à sul e os pés a 

norte. Então o padrão sul-norte possui seis sepultamentos que estavam orientados contra a 

corrente do rio, rumo a montante. Sabemos que no período de piracema o surubim “sobe” as 

corredeiras do rio para poder desovar nos remansos, então ele nada contra a corrente, este 

talvez poderia ser uma das explicações desta orientação, visto que este peixe foi muito 

abundante no rio São Francisco e pode ter feito parte não só da dieta dos antigos povos, como 

também de seu imaginário. Outro padrão possuidor de também seis sepultamentos é o 

sudoeste-nordeste. Este padrão destoa da maioria dos outros por não se enquadrar totalmente 

na lógica interpretativa de direcionamento dos sepultamentos pelo rio ou pelo poente/aurora. 

Indicam outro marco regulador de sua orientação que não é explicito. Não é, portanto um 

padrão homogêneo visto que seus representantes estão mais ou menos orientados ao sudoeste, 

alterando-se ora mais a leste ora mais ao sul.  
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6 - CONCLUSÃO 

 

O sítio Caixa D’água pode ser classificado dentro da variabilidade sepulcral (cf. cap.3) como 

sendo um sítio a céu aberto, com ausência de cerâmica, com os espécimes enterrados sem 

invólucro sepulcral, com acompanhamento funerário, de tratamento primário e articulado, 

provavelmente próximo ao aldeamento com a presença de ossos carbonizados. Em nosso 

entender, pelos elementos apresentados, (o mapeamento dos padrões demonstrando um 

possível gesto ritualístico, os acompanhamentos sepulcrais revelando um possível ofertório 

mortuário, para além da aparente homogeneidade dos enterramentos demonstrando 

continuidade cultural durante extenso período) podemos falar de um sítio arqueológico 

cemitério.  

Então, o sítio arqueológico do município de Buritizeiro parece ter sido um local cuja principal 

função era receber os mortos da população ali vivente, no entanto este local possuiu também 

outras funções que foram exercidas junto com a de cemitério, como um provável ponto de 

observação da margem direita, depósito de restos de pesca (ou o seu preparo), local de 

lascamento e entre outros. Os corpos foram enterrados seguindo oito padrões deposicionais 

específicos subdivididos entre si. Estes padrões parecem se orientar por elementos da 

paisagem, como a correnteza do rio, a aurora do sol e seu poente e outros elementos da 

paisagem já expostos. Como salientado anteriormente estes padrões também poderiam ter 

sido causados ou usados para atualizar; expressões identitárias, reforçar os sentimentos de 

pertencimento e regenerar as solidariedades (FERDIERE apud RODET, 2018, p. 2-3) dos 

marcadores sociais internos ao grupo. Entendemos, no entanto que este trabalho mais que nos 

trazer as respostas sobre o sítio cemitério, ele nos trouxe novas perguntas, este parece dizer 

mais sobre aquilo que não sabemos do que aquilo que está teoricamente explícito.  

Os padrões que não se enquadram totalmente na proposta de análise aqui apresentada podem 

responder dinâmicas que ainda não entendemos. Qual o motivo destes padrões e suas causas? 

Existe diferença deposicional entre homens, mulheres, velhos e novos, chefes e chefiados? 

São exemplos de perguntas que por enquanto ficam sem respostas. Entendemos por isso que a 

pesquisa neste importante sítio precisa ser continuada e que os novos pesquisadores 

precisarão debruçar-se nestas questões e precisarão de ferramentas de pesquisa que ainda 

estão defasadas em nosso país, como a antropologia biológica e a arqueologia da morte. Estes 

novos pesquisadores deverão se aprofundar nas questões diacrônicas dos sepultamentos que 

não foram levantadas aqui pelo escasso tempo e por se fazer necessário um novo trabalho de 
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levantamento de dados, que foque exclusivamente nos níveis estratigráficos. Neste ínterim, 

este trabalho pode contribuir para os novos estudantes com a reabilitação das informações 

deste sítio, corrigindo e compilando estas em uma única fonte, digitalizada e modernizada que 

facilitará novos trabalhos, contribuindo assim para a pesquisa de Minas Gerais. 
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