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Apresentação

A preservação da memória e a promoção do conhecimento fazem parte de uma rotina de 

comunidade ligada à ciência e à educação. Dessa forma, a instituição Museu de História Natural 
e Jardim Botânico da  Universidade Federal de Minas Gerais, que tem ao longo de 40 anos 

essa fundamental prerrogativa – memória e conhecimento.

A retomada, após 11 anos, da publicação “Arquivos do Museu de História Natural da 
UFMG” é um importante marco e conquista desta gestão. Mas, antes de tudo, um reconhecimento 

público todo esse vasto conhecimento conquistado através de suas pesquisas, democratizando 
seu acesso e valorando ainda mais os trabalhos desenvolvidos. Numa louvável iniciativa e 
perseverança do professor  André Prous que tem empenhado decisivamente para a realização 

pela qualidade irrefutável de seu conteúdo, mas também por ser um marco de qualidade 

diversos assuntos ligados às pesquisas desenvolvidas no museu. Este é mais um instrumento do 
conhecimento que tem o peso da responsabilidade de preservar e propagar a qualidade inerente à 
Universidade Federal de Minas Gerais.

Diretor do Museu de História Natural e Jardim Botânico / UFMG
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Introdução

Com este volume XIX dos Arquivos do Museu de História Natural da UFMG reiniciamos 
uma publicação que tinha sido interrompida durante dez anos.

No último número (XVII/XVIII) apresentávamos aos leitores a arqueologia da região 

pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais no Alto Médio São 

volume é o primeiro de uma série dedicada à arqueologia do vale do rio Peruaçu e de 

O próximo volume desta série sobre arqueologia do rio Peruaçu será dedicado 
especialmente à arte rupestre, enquanto o último deles apresentará as principais 

de preservação (parques - nacional e estadual) e da Área de Proteção Ambiental criados 
para proteger o vale do rio Peruaçu e pleitear sua inscrição no rol do Patrimônio Mundial 

sobre uma das mais ricas e longas seqüências arqueológicas do país, além de trazer às 

Muitos anos se passaram desde 1978, quando Carlos Magno Guimarães (Setor de 
Arqueologia do MHN-UFMG), Alan L. Bryan e Ruth Gruhn (Universidade de Alberta) 
foram os primeiros arqueólogos a penetrar, a pedido nosso, no vale do rio Peruaçu. 

que o Setor de Arqueologia da UFMG iria realizar anualmente entre 1981 e 1996, 

proporcionaram uma enorme documentação, que apenas parcialmente poderá ser 
apresentada na série de Arquivos ora em preparação.

Vários ex-colaboradores que deveriam ter contribuído desistiram a meio caminho 
de suas teses ou da sua pesquisa. Por outro lado, o Setor de Arqueologia da UFMG 
continua sendo uma entidade virtual, sem existência legal nem recursos ou funcionários 
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próprios e não foi possível realizar um seminário para debater os diversos resultados 
obtidos em cada área e integrá-los em um molde comum. Desta forma, os organizadores 
da publicação deixaram aos autores uma larga autonomia para estruturar e apresentar 

Grande parte das pessoas que participaram das pesquisas iniciais não seguiu carreira 
na arqueologia e seu nome não aparece entre os autores do texto. Embora a lista de 

seu trabalho e sua dedicação. Uma lembrança especial vai aos nossos companheiros 
Xakriabá, os irmãos José Elias, Juvêncio e Terêncio, que nos acompanharam ao longo 
de todos estes anos.

***

Médio São Francisco (Prous, 1997), resumindo os resultados das pesquisas de campo e 
laboratório disponíveis. 
Neste volume e nos próximos que devem ser dedicados ao vale do rio Peruaçu, estamos 

sobretudo relacionadas ao meio ambiente, que foram conseguidas na oportunidade dos 

do Peruaçu. 

Nesta introdução ao presente volume, discutiremos a forma como interpretamos a 
relação entre o Homem e a natureza a partir dos vestígios ambientais e arqueológicos, 
e os limites da nossa reconstituição da pré-história a partir dos sítios conhecidos, da 
cultura material, das estruturas funerárias e da arte rupestre. 

O Homem e o ambiente

É pouco provável que o vale do rio Peruaçu tenha formado por si só, em algum momento 

inserido num complexo mosaico de formas de relevo e de vegetação. Desta forma, seria 
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desde a planície aluvial sanfranciscana nos arredores da foz do Peruaçu até, pelo 

preservação dos sítios em alguns deles, em parte porque decidimos privilegiar os sítios 

pudemos encontrar fora dele; longe da nossa base de Belo Horizonte, concentramos a 
maioria dos nossos esforços em alguns sítios privilegiados, embora tenhamos realizado 
trabalhos mais pontuais em numerosos outros locais. Desta forma, muito resta a fazer 
para se dispor de um quadro satisfatório da arqueologia regional. 
Com efeito, os eventuais vestígios de ocupação das ilhas e da parte inundável ao longo 
do rio São Francisco desapareceram; os sítios instalados no barranco de 11m que domina 
o rio foram quase todos destruídos pela erosão, tendo sido possível apenas localizar os 

o barranco recuou dezenas de metros durante os últimos decênios, levando consigo boa 
parte dos vestígios arqueológicos. Na planície que se estende ao pé da escarpa calcária e 
ao longo do baixo curso do rio Peruaçu, as atividades agrícolas intensas dos dois últimos 
séculos destruíram os estabelecimentos da pré-história tardia que deviam aproveitar 
as terras mais férteis; até a presença de comunidades de sem terras impossibilitou a 

realizadas na região das cabeceiras e ao redor das lagoas não permitiram encontrar 

estáveis ou geradoras de refugo para deixar um rastro arqueologicamente visível através 
da tradagens; as áreas das cabeceiras mais favoráveis à instalação humana (perto das 
lagoas maiores) foram ocupadas por milhares de pessoas que trabalhavam no corte de 
eucaliptos. Nos anos de 1990, quando a região foi transformada em Parque estadual, 
o terreno foi completamente limpo para favorecer a recuperação da vegetação nativa, 

preservado até então.

No entanto, podemos supor que, em qualquer período, o ambiente regional mais rico 
e produtivo tenha sido o vale do rio São Francisco, e nele estariam então as maiores 

no período de águas baixas. Durante o período das chuvas, as lagoas da margem do 
São Francisco (tal a Lagoa Bonita, no parque das Cavernas do Peruaçu) enchem-se de 
água, recebendo os peixes que nelas vêm desovar e podiam ser capturados no momento 

caçada neste ambiente lacustre no século XIX. Nota-se que estes autores também frisam 
a insalubridade desta região durante a época das chuvas.

praticamente desaparecidas) para praticar a agricultura de coivara.  
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fala-se tradicionalmente dos “barranqueiros” do São Francisco. Mas, o único sítio que 
ocupa esta situação (Russinho) apresenta uma ocupação exclusivamente do período 
ceramista.

comportavam peixes de médio ou grande porte, mesmo antes da instalação de pequenas 

apresentava uma vegetação mais viçosa, os canyons eram o domínio da rocha, oferecendo 
espaços muito compartimentados e uma mata seca; em compensação, ofereciam abrigos 
naturais em cenários deslumbrantes que devem ter inspirado a imaginação e suscitado 
comportamentos e rituais, dos quais centenas de painéis rupestres e alguns enterramentos 
testemunham ainda. Três espaços mais amplos abrem-se transversalmente no canyon 
do rio Peruaçu: o polje
do Silu. Ocupados até recentemente por pequenas fazendas, estes locais poderiam 
ter sido também, durante a pré-história, aproveitados para uma prática limitada da 
agricultura, mas, certamente não comportariam uma população estável e importante. 
Estabelecimentos a céu aberto de alguma importância foram, de fato, encontrados 
nestes espaços (Terra Brava, Casa da Liasa). O canyon proporcionava matérias-primas 
(essencialmente silexita) para as indústrias líticas, particularmente destinadas a trabalhar 
matérias vegetais. 
O canyon deve ter sido mais um lugar de passagem e destinado ao desenvolvimento de 

O compartimento do platô, coberto pelos cerrados, proporcionava farta colheita de frutos 
durante a estação das chuvas; naquela mesma época, a caça de porte médio (porcos de 
mato, veados e tamanduás) nele se concentrava para aproveitar os alimentos vegetais 
(chichá, pequi etc.) e as revoadas de insetos (cupins, grandes gafanhotos). Trata-se 
também do local onde as abelhas nativas gregárias concentram-se mais, fornecendo 
mel e cera. Desta forma, enquanto o vale proporcionava mais peixe na estação seca, o 
cerrado proporcionava mais carne, no verão. A grande maioria das plantas medicinais 

para os indígenas.

Logo a montante do canyon, na zona de transição para o alto curso, a paisagem se 
abre de novo e uma zona propícia à agricultura acompanha o rio; milhares de buritis 
proporcionam uma rica colheita de coquinhos, assim como palhas para trabalho de 

agricultores do período pré-histórico (sítios Vargem Grande, Campo de futebol). As 

grande número por suas penas. 
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não ofereciam espaços adequados para agricultura; em compensação, as maiores lagoas, 
rodeadas por cerrados, forneciam água para animais de médio e grande porte: antas, 

É pouco provável que alguma população estável tenha-se instalado no alto curso, mas 
caçadores poderiam ter explorado sazonalmente este ambiente.
Finalmente, a partir da nascente do rio Peruaçu, podia-se alcançar facilmente o alto 

durante o período pré-cerâmico, enquanto a importante ocupação tupiguarani no vale 
do Cochá poderia ser a origem da presença de sítios desta tradição na zona de transição 

baixo Peruaçu ou ao longo do São Francisco entre Manga e Januária. 

Comparando o mapa dos sítios conhecidos e dos recursos naturais, podemos, portanto, 

disponíveis atualmente – não teria sido povoado de forma permanente, mas teria 

ter um território ampliado para o norte, aproveitando o canyon como local de atividades 
rituais; também explorariam o platô por seus recursos vegetais e os agrupamentos 
animais sazonais (no cerrado), coletando matérias-primas líticas e plantas medicinais.  
Mais ao norte, outros grupos, baseados na zona de transição, poderiam fazer o mesmo: 

minerais do carste e do platô situados logo ao sul, assim como os do cerrado que 
circunda as lagoas ao norte.  A fronteira entre estes dois grupos poderia encontrar-se 

evolução dos limites territoriais.  

No caso de ambos os supostos territórios, seria possível explorar todos os ambientes 
num raio de cerca de 20km.

No período de transição entre o Pleistoceno e o Holoceno, as lagoas das cabeceiras não 

o compartimento) e a água poderia ser mais rara, tornando mais difícil a exploração das 
cabeceiras.  Em compensação, é provável que a megafauna ainda existisse na região. 

gliptodonte foram 
localizadas no Parque Cavernas do Peruaçu (uma, no vale dos Sonhos, e outra, na escarpa 
calcária que domina o São Francisco). Estes exemplares não foram, infelizmente, 
datados, mas as idades obtidas para a megafauna de Lagoa Santa pela Missão Franco 
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grandes herbívoros até o Holoceno antigo no Brasil central. Até poucos anos atrás, 
manadas de bois pastavam no polje
para manter uma forte capacidade de carga de mamíferos pastadores neste setor do 

uma importância marcante – mesmo que apenas no imaginário – na vida das primevas 

pedra) são numerosos nos abrigos e a céu aberto, imediatamente a frente das áreas 
abrigadas.  

sítios; ao mesmo tempo que as lagoas se instalavam (e que, provavelmente, desaparecia 
a megafauna), as características das indústrias líticas encontradas nos abrigos alteravam-
se. Pouco depois, os sítios marcados com arte rupestre se multiplicam, enquanto as 
marcas de ocupação nos abrigos diminuem qualitativamente e quantitativamente nas 
camadas arqueológicas.
Entre 4000 e 3.000 BP surgem os primeiros sítios conhecidos de ocupação longe dos 

momentos da colonização, é possível que o canyon do vale do rio Peruaçu tenha sido 

índios Xakriabá.   

Qual é a representatividade dos vestígios arqueológicos encontrados?

Como costuma acontecer em arqueologia, a interpretação dos vestígios disponíveis 
é complicada, sobretudo, considerando-se a precariedade dos conhecimentos fora do 
compartimento do canyon. Avaliar qual foi a intensidade de ocupação dos sítios nos 

gente, quanto a repetidas passagens rápidas de um número maior de pessoas. Desta 
forma, a maior quantidade de vestígios faunísticos e líticos nos níveis inferiores da 

e densas que a quantidade menor de vestígios encontrados em níveis intermediários 

isto caso pudéssemos comprovar que não havia cerimônias funerárias fora dos espaços 
naturalmente protegidos – onde os ossos não se preservaram. Da mesma forma, não 
é muito conveniente frisar a “riqueza” de certos acompanhamentos funerários em 
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desaparecidos, mais preciosos que instrumentos de pedra e osso preservados nas covas 

dos grupos pré-históricos a partir dos restos ósseos e vegetais encontrados (quase todos 
preservados exclusivamente nos abrigos), supondo que seriam representativos da dieta. 

de moradia. De fato, muitos dos vestígios faunísticos neles encontrados são restos de 

quase ausência de restos de cervídeos provenientes de partes carnudas. O que aparece 
em certos níveis são ossos metapodiais – obviamente trazidos para serem transformados 
em instrumentos e não como vestígio de partes anatômicas comestíveis. Os Homens 
pré-históricos provavelmente consumiram a carne dos veados, só que em outros locais; 

atrair carniceiros. Os restos vegetais podem não ser mais representativos que os ossos: 

estão ausentes da grande maioria dos numerosos “silos” encontrados nos abrigos e, sem 
o estudo dos coprólitos, poder-se-ia supor ausente do rol de cultígenos pré-históricos 

a observação. 

    
Diagnósticos e  interpretações

é aquela da antigüidade da ocupação do território pelo Homem. Os primeiros vestígios 
claramente de origem antrópica encontrados nos abrigos do vale do Peruaçu, com várias 

as peças de silexito encontradas na brecha da Lapa do Boquete abaixo do belo piso de 

da gruta e sofreram, provavelmente durante este processo, os retoques que os assemelham 
a artefatos (um deles, com gume parecido com o de um raspador terminal); ainda presa 
na brecha que entupia um conduto da Lapa de Rezar, encontramos outra peça em forma 
de biface, que não poderia ter origem antrópica. Assim sendo, a capacidade do transporte 

sobre um eventual povoamento muito remoto do continente.

Outra questão importante trata das origens da agricultura; apesar da riqueza dos abrigos 
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em vestígios vegetais, não pudemos datar sua introdução naquela região. Com efeito, as 
estruturas de armazenamento (“silos”) que pudemos registrar são do período terminal 
da pré-história (até 1.200 BP), e sabemos que havia cultígenos bem antes desta data no 
Brasil central (por exemplo, os grãos de milho coletados em Santana do Riacho). As 
marcas de silos (fossas deixadas depois destes terem sido retirados) encontradas bem 
abaixo das estruturas completas nos abrigos do Peruaçu, não podem ser datadas com 
precisão; apenas podemos estimar sua idade provável entre pelo menos 3000 e 2000 BP 
(esta questão será tratada mais detalhadamente em outro volume); de qualquer forma, 

plantas cultivadas; poderia ter havido “silos” para plantas exclusivamente silvestres. O 

provavelmente mandioca – em níveis cronológicos correspondentes às unidades crono-
estilísticas Montalvânia e São Francisco, em princípio, bem anteriores à ocupação Una, 
à qual se podem atribuir os silos datados. Mesmo assim, a rica e variada coleção de 
restos vegetais dos sítios do Peruaçu traz uma relevante contribuição ao conhecimento 
da agricultura pré-histórica nas terras baixas da América do Sul.

Também difícil de se avaliar é a antiguidade da “arte” rupestre no vale. Não pretendemos 

Arquivos dedicado à arqueologia do vale do rio Peruaçu. Apenas lembraremos que a 
presença de pigmentos vermelhos (tinta derramada no chão) desde a base da ocupação 

primeiro registro comprovado ocorre logo depois de 9.000 BP. Como bem se sabe, 
associar as numerosas mudanças temáticas e estilísticas reconhecidas nos painéis às 

exercício arriscado. 

Na medida em que se trata apenas de sucessão, podemos considerar que certas técnicas, 
certos hábitos ou formas de representação desapareceram. É o caso da passagem de 

relação ao trabalho da pedra por novas atitudes. Mesmo assim, como entender estas 

anteriores, de novos conhecimentos, a aceitação de procedimentos tecnológicos até 

mudanças podem ser mais aparentes que reais. Basta que a realização de determinada 
atividade (ou de apenas uma parte de uma cadeia operatória) deixe de ser realizada nos 

tecnologia, se não dispuser de sítios a céu aberto de mesma idade para corrigir a 
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tecnologia ou da morfologia do instrumental.  

rupestres São Francisco e Montalvânia ou as mudanças locais de temas dentro da 
unidade estilística Piolho do Urubu
uma mesma sociedade, ou da realização, pelas mesmas pessoas, de atividades distintas 

 
Nestes volumes sobre a arqueologia do vale do rio Peruaçu dos Arquivos, não 
pretendemos propor amplos questionamentos sobre a pré-história do Brasil, muito 

das pesquisas. Mesmo assim, os dados que apresentamos inserem-se no edifício bem 
amplo e ainda em fase inicial de construção, da pré-história brasileira.  Esperamos que 
os conhecimentos adquiridos durante as pesquisas nos vales dos rios Cochá e Peruaçu 

um passo importante no conhecimento do passado do alto São Francisco.

Os Editores
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Buritizais
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Maria Teresa Teixeira de Moura1

Introdução

A região pesquisada localiza-se no norte do estado de Minas Gerais, próximo à divisa 
com o estado da Bahia, na bacia do rio São Francisco, entre o rio Pandeiros e o rio 
Carinhanha. As pesquisas arqueológicas desenvolvidas concentraram-se em duas áreas: 
uma situada no médio curso do rio Peruaçu, que faz a divisa dos municípios de Januária 
e Itacarambi, e outra que abrange os s dos rios Cochá e Carinhanha [Prous, A. & Ribeiro, 
L. (org) 1996/97]

As características morfoclimáticas e morfogenéticas que ocorreram na região norte de 

bem como de locais para instalação e desenvolvimento de suas diversas atividades.

O rio São Francisco nasce na serra da Canastra, situada no SSW do estado de Minas 
Gerais, segue em direção a NNW e daí para NE, rumo ao mar. O padrão da drenagem 
regional é retangular-dendrítico  [Rabelo et al. 1977], nitidamente condicionado por 

brasileira (NE/SW e NW/SE). Em seu alto-médio curso, o rio São Francisco, recebe em 
sua margem esquerda os rios Peruaçu, Cochá e Carinhanha. Estas drenagens são das 
poucas perenes na região, que está inserida na “área mineira da SUDENE” (Polígono 
das secas). Esta característica tornam-nas locais mais ricos em biodiversidade vegetal 
e animal e, por conseqüência, mais atrativos aos estabelecimentos humanos, conforme 

No caso do rio Peruaçu, o controle estrutural e a dissolução das rochas carbonáticas 

desenvolvimento de uma grande variedade de ecosistemas, que foram importantes na 
estruturação dos grupos humanos pré-históricos que viveram na região.

do MHN/UFMG,   tete@sete-sta.com.br
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Figura 1 - Mapa de localização das áreas de pesquisa.

Geologia

A geologia regional é composta por uma seqüência de litologias que se inicia com rochas 

rochoso registra-se, inicialmente, um pacote muito antigo, de idade proterozóica (Pré-
Cambriano indiviso), caracterizado por rochas cristalinas granito-gnáissicas. Essas 
rochas do embasamento cristalino, provavelmente formaram uma superfície enrugada, 

mar raso e gradiente de fundo muito fraco.

Posteriormente, com a instalação de um mar epicontinental, teve início a deposição do 

convenções

Sede Municipal

Rodovia 

Curso d’água

Limite estadual
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pacote de calcários, siltitos e dolomitos, que corresponde ao segundo pacote rochoso 
encontrado na região, também antigo, mas relacionado a uma deposição carbonática 
de plataforma (em ambiente de águas rasas e calmas), que deu origem aos calcários. A 
regressão desse mar (em ambiente de águas um pouco menos profundas e mais calmas) 
provocou uma sedimentação pelítica, representada pelo aumento gradual da quantidade 

 et al. 1977; 
e Dardenne 1979, 1981].

& Renger 1973], a partir do qual os sedimentos do Grupo Bambuí foram recobertos por 

pacote rochoso observado na região. O ambiente de sedimentação desses arenitos foi 
bastante diferente do anterior, marcado pela instalação de um ambiente desértico, onde 

 [1960]; Costa [1961] 
e Grossi Sad & Tôrres 1968, apud Grossi Sad et. al. [1971], os arenitos da Formação 
Urucuia tiveram como área-fonte dos sedimentos o Arco do Alto Paranaíba (serra da 
Canastra), resultante de um soerguimento provocado por uma reativação tectônica 
ocorrida durante o Meso/Neocretáceo, que expôs rochas do embasamento cristalino e 
disponibilizou material através de processos erosivos [Costa 1978 e Rabelo 1977].

Localmente ocorrem diques de silexito e lentes de calcedônia que apresentam, segundo 
Silva Jr. & Martins Jr. [1987], indícios de origem hipotermal primária, seguida por 
processos de intemperismo e lixiviação, com deposição e enriquecimento secundário 
em manganês. 

No início da Era Cenozóica, formou-se uma couraça ferruginosa psolítica na base do 
pacote de arenitos Urucuia, no contato com os siltitos, resultante da percolação de ferro 
e manganês pelo pacote de arenitos, durante o período em que o ambiente alternou 

 e reprecipitação do ferro. O siltito, pouco 

necessárias ao encouraçamento [Piló 1989].

Mais tarde, durante o Cenozóico, os calcários, margas e siltitos foram cortados por um 
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ERA

UNIDADES

LITOFÁCIESCRONOESTRATIGRÁFICAS LITOESTRATIGRÁFICAS

PERÍODO SÉRIE GRUPO FORMAÇÃO SEQUÊNCIA

C
e
n
o
zó

ic
a

Quaternário

Holoceno - - - Aluviões recentes, 
aluviões antigos, 
solos residuais de 
calcários, margas, 
siltitos e arenitos

Pleistoceno - - -

Terciário ? - - -

Conglomerados e 
cobertura detrítica 

arenosa
Percolação de 

ferro e manganês 
e consolidação da 

couraça ferruginosa 
psolítica no contato 
entre os siltiros e os 

arenitos

M
e
so

zó
ic

a

Cretáceo Superior - Urucuia -

médios, arenitos 
cauliníticos, arenitos 

ferruginosos e 
conglomerado basal, 

com grãos de quartzo 
bem arredondados, 
unidos por cimento 

piritoso, friáveis 
quando alterados, 
duros e maciços, 
com pontuações 

feldspáticas, escassa 
matriz argilosa e cor 

clara, ocasionalmente 
rosada e superfície 

de alteração 
avermelhada. 
Ocorrência de 

couraça ferruginosa 
psolítica.
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P
ro

te
ro

zó
ic

a

Pré-

Cambriano
Superior Bambuí

- Nhandutiba Margas e siltitos

-
Januária/

Itacarambi

Calcário argiloso, 
calcário cinza médio a 
escuro brecha calcária 

intraformacional, 
calcodolomito, 

dolomito rosado 
e dolomito 

Pré-Cambriano Indiviso - - -

Biotita-plagioclásio-
gnaisses, hornblenda-
plagioclásio-gnaisses, 

biotita-muscovita-
gnaisses, granitos, 
tonalitos, rochas 

granodiorito, biotita e 
hornblenda.

Quadro 1 - Geologia da Bacia Bambuí - Fonte: Moura [

presentes na região do Peruaçu e de sua seqüência, Rabelo et alii [1977] propuseram 
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Figura 2

A grande variedade litológica encontrada na região em estudo representou um potencial 
de usos muito amplo para o Homem pré-histórico na fabricação de instrumentos, o 

arqueológicas e pelas características de localização e exploração dos sítios-ateliê 
(assunto que será abordado mais à frente).

As rochas cristalinas ou ígneas (tais como os granitos e granodioritos), encontradas nas 

de instrumentos polidos como os machados e mãos-de-pilão, dentre outros. Embora 
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rio São Francisco, em ocorrências muito localizadas e pontuais, e que, em princípio, 
não apresentam sinais de exploração pretérita. Contudo, esta ocorrência indica a 

mais encontradas.

foram utilizados, tanto sem preparação, como instrumentos ativos (batedores) e passivos 
(mós, bigornas e quebra-cocos) quanto lascados.

As rochas do Cretáceo Superior, tais como o arenito, o sílexito e a calcedônia também 
tiveram seu uso na fabricação de instrumentos pré-históricos, tendo sido intensamente 
utilizados na fabricação de instrumentos lascados.

As rochas do Cretáceo Superior, tais como o arenito, o sílexito e a calcedônia também 
tiveram seu uso na fabricação de instrumentos pré-históricos, tendo sido intensamente 
utilizados na fabricação de instrumentos lascados.

O sílexito e a calcedônia, normalmente encontradas nas proximidades dos morros 
residuais areníticos em blocos e depósitos coluviais de encosta, foram bastante 
explorados pelos Homens pré-históricos. Estes materiais apresentam uma grande 

o vermelho e o amarelo. O silexito e a calcedônia são minerais da classe dos silicatos, 
bastante comuns, pertencente ao grupo do quartzo, que se formam a altas temperaturas e 

criptocristalina granular, que pode se formar a partir de deposição de sílica no fundo do 
mar, quando da formação dos calcários, em massas nodulares (chert); e a calcedônia 

A couraça ferruginosa também parece ter sido utilizada, embora menos e para outras 

ferruginosos. Outros minerais como o manganês e a calcita também foram utilizados na 

Contudo, além deste interesse utilitário, da variedade litológica encontrada na região 
condiciona uma grande diversidade de ambientes nos quais o Homem se instalou e 
desenvolveu diversos tipos de atividades.

A paisagem regional apresenta, segundo CETEC [1980], duas Unidades Geomorfológicas: 
os “Planaltos do São Francisco” e a “Depressão Sanfranciscana”
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O rio Peruaçu nasce nos Planaltos do São Francisco, área em que predomina uma 
superfície tabular resultante de processos geomorfológicos de aplainamento [segundo 
CETEC 1980 – “formas evoluídas por processos de pedimentação”
conhecida como “Gerais”. No trecho inicial de seu percurso (alto curso) a rede de 
drenagem é pouco densa, mas ocorrem inúmeras veredas associadas a depósitos mais 
argilosos. Muitas dessas veredas constituem-se cabeceiras de drenagem, extremamente 
importantes no processo de dissecação da paisagem por retração remontante, que é aí 
observado.

Em seguida, o rio Peruaçu passa a correr em área onde atuam processos de pedimentação 
CETEC 1980 - “formas de origem mista” 

qual são observadas superfícies tabulares e rampas de colúvio, intercaladas por veredas 
em s rasos com vertentes côncavas arenosas, apresentando caimento pouco pronunciado, 
em densidade relativamente elevada. Nesse trecho ocorrem materiais do Quaternário 
não diferenciado, dispostos ao longo da rede de drenagem, resultantes do assoreamento 

CETEC 1980 - “
de aplainamento com depósitos de cobertura predominantemente arenosos e veredas 
em densidade relativamente elevada [segundo CETEC 1980 - “formas evoluídas por 
processos de pedimentação”

No médio curso, o rio Peruaçu passa a recortar rochas carbonáticas, predominando 

escarpados, sumidouros, ressurgências cavidades subterrâneas naturais [segundo CETEC 
1980 - “formas evoluídas por processos cársticos”
formas não cársticas, tais como superfícies tabulares residuais, vertentes ravinadas e 
s encaixados, associados a materiais não carbonáticos do Cretáceo Superior [segundo 
CETEC 1980 - “formas evoluídas por processos de pedimentação”

No baixo curso, a partir da escarpa erosiva da serra do Cardoso de Minas, pela qual 

percorre a Depressão Sanfranciscana, caracterizada por uma morfologia suavizada, 
marcada por uma superfície aplainada ondulada, com dolinas e uvalas. Estas se 

CETEC 
1980 - “formas evoluídas por processos cársticos” e “formas evoluídas por processos 

esquerda do rio São Francisco.

Depressão do Rio São Francisco.
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O Compartimento de Cimeira (ou de topo) desenvolve-se sobre rochas da Formação 
Nhandutiba (destacando-se as margas e os siltitos intercalados por lentes de calcário 
preto) e da Formação Urucuia (destacando-se os arenitos e os silexitos), em cotas acima 
dos 750m de altitude, podendo ser dividido em dois subcompartimentos: morros residuais 
e superfícies aplainadas (chapada). Ocasionalmente estas superfícies são recobertas por 
couraça laterítica, que funciona como fator limitante ao crescimento vegetal, além de 
preservar os testemunhos da Superfície de Aplainamento Sul-Americana [King 1956].

As características da paisagem e as rochas encontradas no Compartimento de Cimeira 
favoreceram um certo tipo de uso/ocupação pretérita voltado para a exploração dos 
recursos minerais, que foram intensamente utilizados na indústria lítica dos habitantes 
pré-históricos da região, destacando-se o arenito, a calcedônia e o silexito. O arenito 
e a calcedônia, praticamente só são encontrados neste compartimento, ao passo que o 
silexito possui distribuição mais abrangente, sendo também encontrado em depósitos 
secundários resultantes de processos de transporte de materiais em rampas de colúvio, 
vertente abaixo e, por isso, são facilmente encontrados em todos os compartimentos 

predomina a ocorrência de sítios arqueológicos tipo Ateliê de Lascamento, como é o 
caso dos sítios Judas, Guarapari e Solar. 
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Figura 3 - Mapa geomorfológico regional - Fonte: Moura [1998].

LEGENDA

FORMAS EVOLUÍDAS POR:

PROCESSOS DE PEDIMENTAÇAO
st      - Superfície tabular
str     - Superfície tabular reelaborada
sa     - Superfície aplainada

PROCESSOS DE DISSECAÇÃO FLUVIAL
r        - Vertentes ravinadas
rv      - Vertentes ravinadas e vales encaixados
krv    - Cristas com vertentes ravinadas e vales encaixados
           Escapa erosiva
           Vertente íngreme
           Ruptura de declive

PROCESSOS DE PEDIMENTAÇAO E 
DE DISSECAÇÃO FLUVIAL
strc   - Superfície tabular e rampas de colúvio
pt      - Patamares rochosos
ptrv   - Patamares rochosos com vertentes ravinadas e 
           vales encaixados 

           vales encaixados 

PROCESSOS DE EXSUDAÇAO
ve/C - Vereda
d      - Depressões rasas de fundo plano

PROCESSOS CÁRSTICOS
U       - Uvala.
ptka   - Patamares com formas cársticas 
soka  - Superfície ondulada com desenvolvimento
de formas cársticas
teka   - Terraço de erosão com formas cársticas
            Dolina
            Sumidouro            
            Ressurgência

PROCESSOS DE DEPOSIÇÃO FLUVIAL

tf1    - Terraço baixo 
tf2    - Terraço alto

PROCESSOS DE EROSÃO ACELERADA
A      - Erosão acelerada

SÍMBOLOS COMPLEMEMTARES
           Limite de formas de relevo 
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(destacando-se rochas pelito-carbonáticas, como os calcários e os dolomitos), entre 
cotas 750 e 500m. É caracterizado pelo modelado cárstico, com ocorrência de formas de 
dissolução atuais e antigas. O endocarste associado ao rio Peruaçu, regido por dinamismo 

Cársticas Fechadas, de Topo e do Fluviocarste.

sítios arqueológicos do  do Rio Peruaçu. Foram ocupados, predominantemente, as 

céu aberto em vertentes cobertas por materiais quaternários. Destacam-se sítios onde 

do Boquete, Lapa do Janelão, Lapa dos Desenhos, Abrigo do Malhador e Abrigo da 
Pedra Isolada (I, II e III); e até mesmo sítios tipo Ateliê de Lascamento, como é o caso 

O Compartimento da Depressão do Rio São Francisco desenvolve-se sobre substrato 
formado por materiais inconsolidados do Quaternário, coberturas detríticas (areias 

entre as cotas 500 e 440m. Esse compartimento caracteriza-se por uma grande faixa 

de descarga do aqüífero cárstico. As morfologias principais são as dolinas e ouvalas de 
fundo chato, respectivamente com um ou mais pontos bem marcados de absorção, onde 
se concentram superfícies salinizadas; e as dolinas em bacia, mais profundas e menores 
que as anteriores.

No Compartimento da Depressão do Rio São Francisco são registrados sítios 
predominantemente a céu aberto, lito-cerâmicos, como é o caso do Sítio Russinho, que 
se situa na margem do rio São Francisco, próximo à cidade de Itacarambi.

de transição entre os domínios da Caatinga e do Cerrado. Em vista disto, ocorre um 

associada aos cursos de água, que pode ocorrer em terrenos bem drenados ou mal 
drenados; e a Mata Seca, que não possui associação com cursos de água, ocorrendo nos 
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carbonáticos [Ribeiro & Walter 1998 apud Salino & Lombardi 2007].

IBAMA 2005 apud Salino & 
Lombardi 2007].

e mesmo entre as rochas, onde há algum acúmulo de sedimentos. É caracterizada como 
IBAMA 

2005 apud Salino & Lombardi 2007]. Predominam espécies de Bromélias, Cactáceas e 

Cavalinesia e Chorisia [IBAMA 2005 apud Salino & Lombardi 2007].

O Carrasco, considerado por Rizzini [1979] e Fernandes [2000] como componente do 
bioma Caatinga, e por Azevedo [1966] uma mistura de cerrado e caatinga, com elementos 

cerrado. Possui alguns elementos comuns a estes ambientes e também diversas espécies 

com algumas árvores emergentes atingindo cerca de 5-6 m. Possui intensa deciduidade, 
ao contrário do cerrado que é perenifólio, e em menor grau que a mata seca, onde a 
perda de folhas é quase total. Destaca-se no ambiente do carrasco a elevada densidade 

vegetação. Plantas herbáceas são pouco representadas no carrasco. Em decorrência do 

[IBAMA 2005 apud Salino & Lombardi 2007]. 
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Figura 4 Fonte: Moura [1998].
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IBAMA [2005 apud Salino & Lombardi 2007], 

ambientes úmidos. No médio e no baixo curso do rio Peruaçu também existem alguns 

certamente, favoreceu a instalação e manutenção dos grupos humanos desde os tempos 
remotos. A quantidade e variedade de recursos disponíveis, tanto para alimentação 

de transito entre os ambientes, estão registrados nos vestígios arqueológicos encontrados 
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Figura 5 – Solos regionais

O clima da região é do tipo Aw [de acordo com Köppen] ou tropical quente [de acordo 
com Gaussen], sendo caracterizado por dois períodos bem contrastados de 6 meses cada, 
sendo um chuvoso (de novembro a abril), que corresponde aos meses mais quentes; e o 

menos um mês com precipitação inferior a 60 mm (Quadro 2). A temperatura média 
anual é de 24ºC e a precipitação média anual de 876,7 mm [Moura 1997].

LEGENDA
LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO
            LVa9     -  Latossolo vermelho-amarelo álico

            LVa23 - Associação de Latossolo vermelho-amarelo + Cambissolo + Solos litólicos, todos álicos. 

 

LATOSSOLO VERMELHO - ESCURO

 
 

PODZÓLICO VERMELHO - AMARELO
            PES3 - Associação de Podzólico vermelho-amarelo + Cambissolo + Terra roxa estruturada similar 

TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR
            TSe4  - Associação de Terra roxa estruturada similar + Podzólico vermelho-amarelo + Cambissolo 

CAMBISSOLO

            Ca5   - Associação de Cambissolo + Latossolo vermelho-amarelo + Solos litólico, ambos álicos

SOLOS HIDROMÓRFICOS

SOLOS ALUVIAIS

                     + Grupamento indiscriminado de Gley pouco húmico e Gley húmico, indiscriminados
 

SOLOS LITÓLICOS

AREIAS OUARTZOSAS

                     + Grupamento indiscriminado de Gley pouco húmico e Gley húmico + Solos orgânicos

             Solo de textura arenosa

             Solo de textura média
 

FONTE EMBRAPA. 1979       DESENHO CASTRO. M EB. 1997
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PARÂMETROS 

CLIMÁTICOS (MÉDIA 

MENSAL)

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

Temperatura 25,1 25,4 25,3 24,9 23,3 22,2 23,5 25.5 26,4 25,4 24.5

Temperatura 29,4 29,3 31,4 33,3 33,4 31.3

Temperatura 17,1 15.2 14,7 15,6 17,9 19,9 19.9

Precipitação 154 94 45 13 1 1 1 15 61 161 196

Umidade 76 76 73 71 63 57 55 63 74 79 69

- - - - 246 - - - -

Evapotranspiração 127 123 112 91 73 76 96 144 125 1333

1 6 35 65 71 95 523

Excedente Hídrico 27 35

Quadro 2 - Principais características climáticas da região de Januária/Itacarambi (MG) - Fonte: 
Estação Climatológica Januária [Antunes 1980].

A dinâmica climática da região é regida pela massa equatorial atlântica (mEa), pela 
massa tropical atlântica (mTa) e pela massa equatorial continental (mEc).

estabilidade responsáveis pela estiagem prolongada. A temperatura atinge os valores 
FPA (frente polar atlântica). 

Na primavera (de setembro a novembro), ainda é a mEa que predomina, as características 
básicas são como as anteriores, mas, com o aumento da temperatura, há uma atuação 
menos vigorosa e mais esparsa da FPA. 

No verão (de dezembro a fevereiro), domina a mEc, que apresenta forte umidade relativa 
e temperatura elevada. Os avanços da FPA, que normalmente são fracos no verão, podem 

de instabilidade tropicais e, com elas, forte nebulosidade, tempestades acompanhadas 
de trovoadas e refrescamento da temperatura ambiente.

No outono (de março a maio), a mEa domina na região, apresentando características de 
instabilidade. No início da estação, as características aproximam-se das do verão e, no 
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Convém ressaltar que essas medidas são regionais, obtidas a partir da Estação 
Climatológica de Januária. As características microclimáticas observadas no médio  do 

umidade nas Lapas do Boquete e do Malhador, buscando a avaliação preliminar de 
diferenças microclimáticas pontuais entre dois pontos situados nos abrigos: um bem 
próximo à entrada e outro no fundo da área abrigada; e entre os dois sítios arqueológicos 

Peruaçu e o segundo em um  lateral ao Peruaçu, fora do canion.

e chuvoso (meses de dezembro e março), durante 3 a 5 dias, no intervalo de 6:00H às 
18:00H. Eventualmente alguma das leituras não foi realizada, assim como foram feitas 
algumas a mais.

constante é a temperatura ao longo do dia, especialmente no fundo da área abrigada 
deste sítio. De manhã a temperatura é mais elevada no fundo do abrigo, apesar do sol 
não incidir diretamente. À tarde a temperatura é mais elevada na entrada do abrigo, que 
recebe a incidência de sol diretamente.

Temperaturas mais elevadas correspondem a menores valores de umidade relativa. 
Quanto menor a diferença de temperatura entre a entrada do abrigo e o fundo, menor os 
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(P1) Média
julho/ 1996
(P1) Média 
julho/  1997
(P1) Média  set/
1996
(P1) Média  dez/
1996
(P1)     março/
07

(P2) Média 
julho/ 1996
(P2) Média 
julho/ 1997
(P2) Média  set/
1996
(P2) Média  dez/
1996
(P2)    março/07

 - Lapa do Boquete: Ponto P1 - fundo do abrigo (Médias gerais de temperatura de 1996 
e 1997).

 - Lapa do Boquete: P2 - entrada do abrigo (Médias gerais de temperatura de 1996 e 
1997)

(P1) Média
julho/ 1996
(P1) Média 
julho/  1997
(P1) Média  set/
1996
(P1) Média  dez/
1996
(P1)     março/
07

(P1) Média
julho/ 1996
(P1) Média
set/ 1996
(P1) Média
Dez/ 1996
(P2) Média 
julho/ 1996

(P1) Média
julho/ 1996
(P1) Média
set/ 1996
(P1) Média
Dez/ 1996
(P2) Média 
julho/ 1996
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(P1) Média
julho/ 1996
(P1) Média
set/ 1996
(P1) Média
Dez/ 1996
(P2) Média 
julho/ 1996

(P1) Média julho/
1997

(P1) Média
Março/ 1997

- Lapa do Boquete: P1 e P2 (Médias gerais de umidade relativa de 1996 e 1997 
respectivamente)
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vale do rio Peruaçu

 Maria Teresa Teixeira de Moura1

Introdução

Estudos paleoclimáticos realizados em várias localidades do Brasil sudeste, registram 
que há uma alternância entre os climas mais secos e quentes e mais úmidos e frios desde 
os cerca de 40.000 A.P.. Especialmente a partir dos cerca de 12.000 A.P. ocorreram 
muitos períodos mais secos com ocorrência muito pontual e limitada de episódios 
mais úmidos, como o registrado na Lagoa do Jatobá, situada na bacia do rio Peruaçu, 

Parizzi (s/d) evidenciam a ocorrência de uma fase mais seca em 8.000 A.P., indicando 
águas rasas ou temporárias e uma fase um pouco mais úmida em 2.800 A.P., quando a 
lagoa se tornou perene.

da época atual, quando passam a ocorrer mais episódios um pouco mais úmidos. Esta 
característica ocasiona ambientes morfogenéticos de clima tendendo ao semi-árido 
nos quais a dinâmica de evolução da paisagem origina muitos tipos de movimentos de 

Saber [1969 apud Moura 1998], as alternâncias climáticas ocorridas no Quaternário 

durante ocorrência de clima semi-árido e a mamelonização em períodos mais úmidos. 

do MHN/UFMG,   tete@sete-sta.com.br
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Os processos responsáveis pela evolução da paisagem no Vale do rio Peruaçu são físicos 
e físico-químicos nas áreas com relíquias de arenito e siltito, através da desagregação 
mecânica das rochas e intemperismo dos materiais; e nas áreas com rochas carbonáticas, 
através da abertura de cavidades e outras formas de dissolução do carbonato de cálcio e 
da queda de blocos por desequilíbrio da estrutura. 

No vale do rio Peruaçu e até mesmo nesta região NNW de Minas, observa-se uma tendência 
à evolução da paisagem por erosão regressiva. O alargamento da Depressão do rio São 

local, conforme demonstrado a seguir.

No endocarste formam-se clarabóias (correspondente às dolinas de abatimento – avens) 
pelo processo de queda livre de blocos, material terroso e vegetação, depositando o 

o antigo conduto principal do Peruaçu, como cavernas desconectadas, intercaladas por 
trechos de canion cárstico; e os antigos condutos perpendiculares secundários, como 
cavernas situadas nas laterais do canion cárstico do Peruaçu. Estes locais funcionaram 
como via preferencial para a atuação da erosão remontante, criando reentrâncias onde 

entremeados por coberturas pedológicas em diferentes graus de desenvolvimento.

também a queda de blocos, material terroso e vegetação, que são depositados, também 

As vertentes associadas ao vale principal do Peruaçu e também aos vales secundários 

de blocos.

Dentre os depósitos correlativos representativos da dinâmica de evolução do Vale do 

depósitos de talus e as brechas. 

pode-se considerar que as coberturas pedológicas mantêm estreita associação com tais 
fatores morfogenéticos associados a climas mais secos, estando sua origem atribuída 
aos seguintes processos:
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alteração da rocha in situ
de origem disponível para o desenvolvimento da cobertura pedológica;

do processo de desenvolvimento do relevo local;

pedogeneização de coberturas sedimentares recentes, datadas do Quaternário, 

.

distinguir unidades de paisagem.

A seguir é apresentada uma proposta de esboço de compartimentação morfopedológica 

Piló [1989]: o subcompartimento de Topo, o subcompartimento do Fluviocarste e o 

um deles (forma e processos de evolução), associados às características da cobertura 

Subcompartimento do Topo (acima de 750m de altitude)

remanescentes de siltito, algumas vezes ainda sobrepostos pelo arenito, outras vezes 
por couraça laterítica, freqüentemente desmantelada. Neste subcompartimento são 
encontradas coberturas pedológicas in situ e com diferentes graus de desenvolvimento. 
Na meia encosta, ocorrem as verrugas calcárias (  2.0 x 3.0m), elaboradas em função 
de processos erosivos das vertentes, bastante individualizadas, apresentando arestas 

Subcompartimento do Fluviocarste (entre 560 e 730 m de altitude)

Subcompartimento das Depressões Cársticas Fechadas (entre 615 e 750m de altitude)
É caracterizado por dolinas e uvalas, morfologias típicas de área de recarga do aqüífero 
endocárstico. Apresenta colinas residuais com calcário sobreposto diretamente por 
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vestígios de couraça laterítica e recobertas no topo por arenitos com ausência da 
Seqüência Nhandutiba. 

Os setores acima apresentados constituem-se como área-fonte e área de deposição, 

comportamento individualizado, funcionando como um sistema predominantemente 

Entre os compartimentos acima referenciados, encontram-se zonas de transição, 

em movimentos de massa gerando diferentes tipos de cobertura. De acordo com os 
ambientes, tem-se de uma forma geral o seguinte:

coberturas pedológicas desenvolvidas, compostas pelos latossolos e areias 
quartzozas formadas in situ sobre o substrasto arenítico-pelítico da Formação 
Nhandatuba;

solos pouco a medianamente desenvolvidos (podzolizados e rasos) nas encostas de 
maior declividade, e nas faixas de transição entre os ambientes;

depósitos coluvionares e corpo de talus nas zonas de transição do subcompartimento 

montante para as áreas das planícies aluvionares restritas dos principais cursos 

Os solos de tipo PV (Podzólico Vermelho-Amarelo) encontrados nas zonas de transição 
in situ. Da mesma 

forma que o material latossólico encontrado nos topos, os quais mostram, dentro 

pedogênese in situ.

A presença de solos rasos ou pouco desenvolvidos não só nas vertentes, mas, também 

com o início de uma pedogênese litodependente. A ocorrência de solos diferenciados 
LV 

(Latossolo Vermelho-Amarelo) do Compartimento de Cimeira, litodependentes. No 
rumo da dissecação bem mais intensa apareceriam os PV e os Li (Litossolo). Supondo-

in situ na zona fortemente dissecada, os PV associados da zona 
de transição poderiam ser produtos da transformação dos LV e Ca (Cambissolos), 
preparando os materiais para sua evacuação, expondo, assim, as rochas que seriam 
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posteriormente pedogeneizadas nos PV in situ, ou nos Li se a pedogênese não conseguir 
produzir os PV, como seria o caso dos degraus estruturais expostos pela dissecação 
(áreas de maior declividade).

Pode-se observar que há uma diferenciação entre os compartimentos morfopedológicos 
com relação ao predomínio dos grupos de solo. Os PV dominam a maior área do 

LV, 
sendo que por vezes, os topos são mais extensos e aplainados, por outras, mais estreitos, 
com contornos sinuosos. Alguns topos encontram-se individualizados e nivelados numa 
mesma cota altimétrica, separados pelos colos bem marcados, onde se iniciam vales 

Quando existem os solos LV/PV, esta associação situa-se no terço superior das vertentes, 

altimétrica inferior. Engloba as rupturas convexas de topo, podendo dominar desde 
o topo até o terço médio e inferior, ou ainda predominando por toda a extensão da 
vertente, se esta for ampla e ligeiramente convexa.

O grupo de solos PV/Li e Ca domina em pontos do compartimento de cimeira, 

para a adequada compreensão da evolução do modelado. Este grupo apresenta-se 

suavizadas). 

drenagens.

compartimento de cimeira, caracterizado pelas passagens dos grupos de solo presentes 
no topo (LV LV/PV, PV/Li, Ca/Li). 
Pode-se dizer que ocorre um processo morfogenético nítido de convexização, processo 
este que disseca o relevo através da podzolização de coberturas desenvolvidas e 
movimentos de massa associados. Os LV têm passagens marcadas para PV. Considera-

fato do LV

transformação lateral, antes da dissecação mais enérgica se impor. 
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Outra característica marcante deste processo é a presença dos PV entre os LV e Ca 
residuais, até a própria extinção dos mesmos. Este processo ainda parece estar ativo, 
uma vez que a concentração das formas de erosão e rupturas escalonadas apresenta-se 
na transição destes. 

A partir do resultado apresentado, a hipótese levantada é de que exista uma evolução 

intensidade encontra-se na transição entre ambos os compartimentos, ocorrendo 

onde os sistemas podzólicos acompanham grosso modo este processo, fazendo restar os 
LV PV PV/Li 

como litodependência, este, sobretudo nos degraus estruturais.

área, destacando-se a diferença entre o material de origem, sendo coberturas desenvolvidas 
in situ sobre a rocha e num segundo momento, sobre material remobilizado.

Com relação à dinâmica da paisagem, o geossistema em questão encontrar-se-ia em 
resistasia de caráter regressivo (geomorfogênese natural), apresentando geofácies em 

nova fase pedogenética. Considerando o tempo geológico de evolução das paisagens, 
o processo de pedogeneização ocorre em escalas temporo-espaciais bastante restritas, 
devendo-se destacar que para o clima da região, o processo pode-se apresentar mais 
lento com relação a áreas tropicais mais úmidas.

O material pedogeneizado in situ pode ser transportado através de processos erosivos 
físicos e físico-químicos, conformando-se laminar e até mesmo linearmente para áreas 

Tais processos vinculam-se às características climáticas da região, que fornecem 
relativamente pouca quantidade de água em eventos concentrados, possibilitando 
o desenvolvimento da paisagem em regime de semi-aridez, gerando coberturas 
pedológicas predominantemente por processos mecânicos.

sempre apresentam uma associação com o material de origem, e sua estrutura sempre 
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Os depósitos de talus, provocados pelo abatimento do teto de cavernas, comumente 
observados no interior do Janelão, assemelham-se às características morfológicas e de 
composição das brechas. Entretanto, estes depósitos estão associados ao abatimento de 
dolinas e são encontrados ainda inconsolidados, ou apenas parcialmente concrecionados, 
ao contrário das brechas. Trata-se de uma massa se matriz arenosa com fragmentos de 
rocha e minerais de diversos tamanhos e fragmentos vegetais.

Figura 1 - Dinâmica de funcionamento e evolução do modelado cárstico do vale do rio Peruaçu 

 

As brechas observadas no vale do rio Peruaçu têm, segundo Kohler et alii [1989] e 

rochas do Compartimento de Cimeira (arenitos e siltitos) e até mesmo do Compartimento 
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em relação à sua composição. Por exemplo, nas Lapas do Boquete e dos Desenhos, 
as brechas apresentam blocos e fragmentos de calcário e espeleotemas; na Lapa dos 
Cavalos, que está situada a montante da Lapa do Boquete, apresenta blocos menores 
de calcário e também fragmentos da couraça ferruginosa, representados por psólitos 
metálicos. Isto permite deduzir que a formação desta couraça seria anterior à abertura 

durante o Terciário. 

A brecha ferruginosa da Lapa do Boquete mostrou evidências de ser produto de 
sedimentação endocárstica, como sugerido por Kohler, Piló & Moura [op. cit], através 

(SSW e SW), portanto, este depósito é herdado do momento em que a lapa funcionava 

Peruaçu. 

Em função de suas ocorrências, composição e geometria, as brechas mostram-se como 
resultado de um evento regional, ocorrido no Plio-Pleistoceno. Esta gênese baseia-se 
em três eventos principais, associados a ciclos sucessivos de mudanças climáticas.

Considera-se, inicialmente, um evento ligado aos primeiros abatimentos de dolinas 
na superfície de cimeira, em um período mais úmido e quente. Os blocos de calcário 
das dolinas foram então envolvidos por argilas dos solos lateríticos e pelo material 

canais do endocarste, arrastando também espeleotemas, o que evidencia o alto grau de 
desenvolvimento do endocarste. Outro evento é marcado por mudanças paleoclimáticas 
para períodos mais secos e frios (mudança do ambiente geoquímico), que provocaram 
a desidratação e cimentação da brecha e favoreceram a precipitação de carbonatos, em 
forma de pisos estalagmíticos.

No caso da Lapa do Boquete, esses dois eventos teriam causado o entupimento dos 
condutos endocársticos. Um último grande evento úmido (Pleistoceno/Holoceno) teria 
provocado a reativação do sumidouro, com conseqüente desmantelamento de parte da 

As diferenças na composição das brechas devem-se, portanto, à disponibilidade de 

foi remobilizada, favorecendo os abatimentos do teto da antiga caverna, por erosão 
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frente de dissecação e como canal de transporte do material disponibilizado.

sua composição, em decorrência do pacote litológico presente no momento em que 
ocorreram os eventos geomorfológicos responsáveis pela disponibilização do material 
a ser transportado, pelo transporte e deposição do material. Assim, na brecha da Lapa 
do Boquete são observados blocos de calcário e fragmentos de concreção carbonática, 
na brecha da Lapa dos Cavalos são observados fragmentos de calcário e psólitos da 
couraça ferruginosa e em uma pequena caverna situada dentro da uvala da Liasa, 
são observados inúmeros fragmentos de sílex vermelho e amarelo, que poderiam ser 
facilmente explorados como fonte de matéria-prima para instrumentos líticos.

Figura 2
Boquete - Fonte: Moura [1998].
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Observa-se que os dois principais períodos climáticos bem contrastados encontrados 
na região (inverno mais frio e mais seco e verão mais úmido e mais quente, com 
concentração de precipitação em 2/3 meses) são seguidos por um comportamento 

Esta característica confere à paisagem um cenário verde e exuberante durante o verão, 
especialmente no pico das chuvas, e cinza durante o inverno. O comportamente hídrico 
do sistema é característica fundamental na compreensão da sua dinâmica.

O funcionamento geral, como visto anteriormente, apresenta tendência geral à dissecação. 
Testemunhos importantes destes processos são os relevos tabulares, indicados na 

tabulares é o pacote de couraça ferruginosa psolítica, formado no contato dos arenitos 
com os siltitos.

modelado, que tem sido agravado e acelerado devido à atuação antrópica.

De acordo com a metodologia desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - 
IPT para a elaboração da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo [1994], os terrenos 
podem ser caracterizados de acordo com o seu grau de susceptibilidade à erosão, o 

paisagem. Dentre o que é apresentado pelo IPT, ressaltam-se os seguintes setores:

Morrotes: muito alta susceptibilidade a escorregamentos naturais e induzidos, 

movimentos de terra (exposição do horizonte C). Isto ocorre por se tratar de relevo 
muito ondulado, onde as águas da chuva exercem ação instabilizadora perante os 
fenômenos naturais de evolução do relevo (natural ou induzidamente).

Colinas Pequenas: média susceptibilidade a escorregamentos e alta suscetibilidade 

a movimentos de terra, originando processos de podzolização

Sopé das encostas: terrenos com média susceptibilidade a recalques diferenciais 
e a impactos por escorregamentos; apresentam depósitos coluvionares e de talus, 
material de corrida de massa e blocos em superfície e subsuperfície.
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As características da paisagem do vale do rio Peruaçu fazem com que a região se 
destaque em relação à diversidade de ambientes e de possibilidades de exploração. A 
variedade de rochas disponíveis forneceu múltiplas oportunidades aos Homens pré-
históricos, que não precisaram empreender grandes e extensas campanhas de busca de 
matérias-primas, pois a facilidade de acesso e a proximidade de algumas das principais 

remanescentes, como nos Sítios Judas e Solar e mesmo como lentes nos calcários, como 
os chert negros observados no Arco do André.

Algumas das matérias-primas líticas pretendidas pelos Homens pré-históricos que 

Francisco, próximo a Januária. A exploração destes materiais indica um bom trânsito e 
conhecimento das possibilidades oferecidas pela paisagem regional.

Com relação aos solos ocorrem alguns tipos bastante favoráveis à agricultura na área 
do vale do rio Peruaçu, tais como as Terras Roxas Estruturadas, os Podzólicos e os 
Latossolos, que apresentam elevada fertilidade natural, apesar de serem muito ácidos e 

(após a saída do Janelão, desde as proximidades da Gruta do Rezar). As vertentes com 

calcários não se mostram muito favoráveis, pois é freqüente a ocorrência de cones de 

Quanto à conservação dos vestígios arqueológicos a região é bastante propícia, 
especialmente devido à presença do carbonato de cálcio (calcita), que favorece os 
processos de conservação natural dos vestígios e a escassez de água no sistema (semi-

inclusive, a conservação de vestígios orgânicos e mesmo a fossilização por substituição 
de compostos orgânicos por minerais, como evidenciado na Lapa do Boquete.
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 Maria Teresa Teixeira de Moura1

Introdução

As áreas abrigadas são locais particularmente especiais para a ocupação humana 
pretérita, visto que caracterizam ambientes protegidos com relação às intempéries e aos 

proteção contra as intempéries também é importante para a preservação dos vestígios 
materiais deixados pelos grupos pretéritos. Longe da ação direta das chuvas alguns 
vestígios mais frágeis, como os de origem orgânica, podem ser preservados por um 
tempo mais longo. Quando se trata de áreas abrigadas em ambiente cárstico, há um fator 
adicional que contribui para a preservação dos vestígios, que é o carbonato de cálcio 
(CaCO

3

O carbonato de cálcio é dissolvido dos calcários e dolomitos pela atuação da água 
saturada em gás carbônico (CO

2
), transportados pelos vazios das rochas e percolado 

pela porosidade dos sedimentos, sendo reprecipitado, por exemplo, em forma de 

áreas abrigadas em ambiente cárstico, portanto, favorecem especialmente a preservação 
de vestígios e estruturas orgânicas e a fossilização.

A evolução da paisagem cárstica é crucial para o desenvolvimento da sedimentação nas 

escolhidos por grupos pré-históricos para o estabelecimento ou desenvolvimento de 
algumas das suas atividades. A sedimentação é o processo pelo qual ocorre a deposição 
dos sedimentos ou de substâncias que poderão ser mineralizadas [Guerra, 1980]. Os 
processos sedimentares podem ter várias origens, em função do clima e de sua posição 
na paisagem. No caso do vale do rio Peruaçu, trata-se de um clima tropical quente, com 
tendências ao semi-árido. Portanto, os processos estão associados a uma morfodinâmica 

anuais não ser tão baixo (876,7mm), é mal distribuído, chegando a apresentar um 
trimestre muito seco, com pelo menos um mês com precipitação inferior a 60mm, sendo 

A variedade de processos morfogenéticos e morfodinâmicos observada no médio-baixo 
curso do rio Peruaçu, teve como conseqüência uma grande variedade de depósitos 

do MHN/UFMG,   tete@sete-sta.com.br
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sedimentares que, registram a história de evolução da paisagem e também da ocupação 
humana pretérita. Dentre os processos e depósitos mais antigos destaca-se a formação 
das brechas ferruginosas e da cobertura pedológica.

O material de origem das coberturas latossólicas encontradas na vertente e no cone de 

teriam origem anterior ao Plioceno, desde o início da intemperização do pacote 



57

Figura 1 - Hipótese sobre a sucessão geral de eventos representativos da evolução do Fluviocarste do Peruaçu.
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A cobertura pedológica atualmente observada, tanto nas vertentes, quanto nos materiais 

regionais, indicando mistura de materiais. Apresenta, também, altos teores de argila, o 

um clima bem mais úmido que o atual ou sub-atual. Há vários indícios de que desde a 
passagem Pleistoceno/Holoceno vem ocorrendo na região, um ressecamento gradual 

cobertura parece ter sido previamente preparado em uma condição de clima mais úmido 

ou Plio-Pleistoceno. E a pedogênese dessa cobertura seria imediatamente posterior, mas 

tendência para o semi-árido que se sucedeu.

As brechas ferruginosas observadas em vários abrigos e cavernas do vale do rio Peruaçu 

sua formação anterior a abertura do Fluviocarste. A observação de alguns desses 
depósitos, que possuem fragmentos rochosos diferenciados em sua composição, tais 
como a brecha da Lapa dos Cavalos e a da Lapa do Boquete indica que este foi um 
evento regional, em termos do vale do rio Peruaçu. A posição desses dois abrigos na 
paisagem é bastante diferenciada, o primeiro situa-se na periferia do Fluviocarste, e o 
segundo bem na área central, ambos apresentam brechas ferruginizadas concrecionadas, 
mas com composição diferenciada. No primeiro, além dos fragmentos de calcário, 

ter se formado e se desagregado. No segundo, ocorrem fragmentos de calcário, além de 

O início da abertura do Fluviocarste do rio Peruaçu foi associado ao Plio-Pleistoceno, 

atrás [Piló, op. cit e K Kohler, Piló & Moura 1989], contemporâneo à dissecação da 
superfície tabular de aplainamento, constituída pelos siltitos e arenitos, que incrementou 

Bichos, dos Desenhos e do Boquete. Estes locais funcionaram como via preferencial 
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foram e são importantes na evolução da paisagem, que formaram depósitos coluviais, 
que podem evoluir para conglomerados. Bons exemplos deste tipo de depósito são 
observados na Lapa do Janelão, desde o pórtico de entrada, associados a todas as 
clarabóias. Nesta lapa podem ser observados, tanto depósitos antigos quanto recentes 

pedimentares em leque; e os desabamentos do teto de cavernas constituem depósitos 
colinares em formato circular.

Em alguns abrigos, como por exemplo, na Lapa do Malhador, há também evidências 
de deposição de sedimentos a partir da retração do paredão ao longo do alinhamento da 

em formato circular.

Do ponto de vista do estudo arqueológico, as brechas ferruginosas concrecionadas 
representam uma camada de referência sobre a ocupação dos abrigos no Vale do Peruaçu. 

é bem anterior à ocupação humana pretérita é corroborada pelo fato de não ter sido 
achado nenhum vestígio humano em sua constituição. Os vestígios arqueológicos só 
são observados em meio ao material da brecha quando esta se encontra em processo de 
degradação, normalmente in situ.

Na Lapa do Boquete, por exemplo, a brecha representa a base do depósito sedimentar-
arqueológico, a partir da qual estão distribuídos os vestígios arqueológicos 
correspondentes a cerca de 12.000 anos de ocupação [Kohler, Piló & Moura 1989; e 
Moura 1998].

A partir do estudo sobre a sedimentação da Lapa do Boquete foi proposto um modelo 

vale do rio Peruaçu (este modelo resultou dos estudos efetuados por M.T.T. Moura, sob 
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Figura 2
Boquete - Fonte: Moura [1998].

Os estudos realizados na Lapa do Boquete são extremamente importantes para a 
compreensão da história de evolução da paisagem do Vale do rio Peruaçu. Os principais 

predominante o arenito Urucuia. Isto, porque o calcário Bambuí é extremamente 

fornecer, após a dissolução dos carbonatos, a quantidade de resíduos (principalmente 
o quartzo ferruginizado), encontrada nas amostras de sedimento da lapa, do cone de 

quantidade de quartzo na sua constituição, não se caracteriza como uma provável fonte 
do material descrito, por apresentar grãos de tamanho silte, portanto muito diferente 
da fração modal de todas as amostras analisadas, que predominantemente possuem 

características granulétricas, morfoscópicas e mineralógicas dos depósitos sedimentares 
e arqueológicos analisados.

Amostra
CaCO3 + MgCaCo3

1 92,6

2

3 99,6

4 99,9
Quadro 1 - Composição geoquímica dos calcários do Grupo Bambuí no Vale do Peruaçu: 
percentagem de dissolução de carbonatos em HCl [Fonte, Campos et alli 1992].
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Superior, limite com o Holoceno. Desde este período até o Holoceno Inferior, foi 
utilizada essencialmente como local de trabalho; na passagem Holoceno Inferior-
Médio teve início o uso episódico como local de enterramentos; do Holoceno Médio ao 
Superior, essencialmente como local para armazenamento de grãos; após a chegada do 
colonizador como curral e malhador; e atualmente como local de estudos arqueológicos 

adequados.

Concomitantemente à ocupação, foram sendo depositados os estratos sedimentares 
centimétricos, a partir de eventos sucessivos distribuídos ao longo dos últimos 
12.000 anos. Então, tanto a ocupação da Lapa pelos homens pré-históricos quanto o 
preenchimento por sedimentos, foram cíclicos e contínuos. A disposição das estruturas 

deixados no passado, excetuando-se casos pontuais.

sugerindo um complexo processo de sedimentação.

O piso da Lapa, quando do início da sedimentação e ocupação, era bastante irregular 
em função dos remanescentes da brecha ferruginizada, concrecionada, coberta por 
travertinos de carbonato de cálcio. Esta base rochosa apresentava degraus e pontos 

(embaciado), sobre o qual foi depositado o pacote sedimentar e arqueológico holocênico 

O depósito sedimentar e arqueológico da Lapa do Boquete foi caracterizado a partir 
de sua inserção na paisagem. O Boquete situa-se na lateral do cânion do Peruaçu, 
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marcando um antigo nível de aprofundamento do vale. Está posicionada na base de 

Figura 3 - Esquema de sedimentação da Lapa do Boquete [Fonte: Moura 1998]
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e recobrem parcialmente a antiga vertente, desenvolvendo-se até o rio.

analisados demonstram que nos dois primeiros casos trata-se de um volume extremamente 
orgânico (estrume de animais), siltoso, desenvolvido em período histórico, resultante 
da utilização da Lapa do Boquete como curral e malhador para gado. A ocorrência de 
material arqueológico pré-histórico nesse volume deve-se à movimentação vertical de 

e de pessoas, aliado à circulação atmosférica local, promovem o transporte de partículas 

e de gado. Além da transição lateral da cobertura pedológica, esse setor apresenta uma 
formação vegetal de transição entre caatinga e cerrado, o carrasco. No restante do cone, 

transportado por processos de movimentos de massa em encosta.

difuso e concentrado, que chega e expor raízes de algumas árvores.

Observa-se também que o material vermelho arenoso da cobertura pedológica de cimeira 

Em profundidade, o pacote sedimentar e arqueológico do extremo Leste do sítio 

dispostos suborizontalmente. A base é marcada por um pacote de alteração da brecha 

blocos e fragmentos abundantes de calcário decimétrico e centimétrico e fragmentos 

clástico formado por grandes blocos métricos de calcário e de concreção carbonática, 

encontra-se um pacote sedimentar, caracterizado por um sedimento bruno avermelhado 
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de calcário milimétricos a decimétricos e blocos fragmentos de concreção carbonática 
com até 50cm; reage pouco ao HCl. Este último é equivalente ao sedimento orgânico 
observado em todo o sítio, composto predominantemente por esterco seco de gado, 
apresentando, no entanto, em menor proporção em relação aos compostos minerais que 

II a VIII
rosado. A transição entre os pacotes sedimentares é abrupta e plana; e a interferência 

essa porção do sítio apresenta muito pouco material arqueológico, indicando que esta 
deveria ser uma área marginal utilizada durante a pintura da parede e provavelmente 
como área de passagem. 

Em termos de dinâmica ambiental, esse setor Leste do sítio caracteriza-se como uma 

bastante irregular em determinados momentos da ocupação pré-histórica da Lapa. 

por estratos correspondentes às camadas arqueológicas 0 e I, depositadas diretamente 
sobre brecha ferruginizada concrecionada. No Centro da lapa, o pacote é composto, na 
base e no topo, por sedimentos equivalentes aos da frente Oeste e, entre eles, por uma 
sucessão de estratos centimétricos preferencialmente em formato de cunha, por vezes 
plano-paralelos, dispostos a partir da brecha ferruginosa concrecionada, que marca o 
início do depósito.

A base do pacote é marcada pela brecha ferruginizada concrecionada (matriz 
ferruginizada e concrecionada por carbonatos, que cimenta blocos heterométricos e 

um sedimento vermelho-amarelado, carbonatado, misturado a blocos de calcário e 
fragmentos de espeleotemas, resultante da alteração da brecha (correspondente ao nível 
arqueológico IX).

Logo acima destas, observa-se o sedimento extremamente orgânico, escuro, com 
vestígios de raízes milimétricos e submilimétricos, que por vezes se torna amarelo-
esverdeado.



65

apresentar formato em cunha e lentes concordantes com o sentido geral (correspondentes 
aos níveis arqueológicos VII e VIII).

Sobrepondo-se a este, observa-se o sedimento perturbado, descrito para a frente de 
escavação Oeste, um pouco mais preservado (correspondente aos níveis arqueológicos 
III e II).

E, fechando o pacote sedimentar da frente de escavação central, observa-se também o 
sedimento composto predominantemente por esterco de gado, seco, descrito para a frente 
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Figura 4

 

Arenito
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As frentes de escavação trabalhadas mostram-se representativas da dinâmica de 
evolução da Lapa do Boquete durante o Holoceno. Com base nos resultados obtidos 

sedimentar e a ocupação humana pré-histórica.

Pontualmente, ocorrem setores do sítio nos quais são observadas características 
diferenciadas, como a NW, onde o sedimento está totalmente homogeneizado, 
apresentando coloração esbranquiçada, parecendo tratar-se de uma perturbação 
antrópica [Prous 1989].

Sistematicamente em todas as quadras escavadas, é observado um estrato muito 
orgânico, contendo fragmentos vegetais secos, milimétricos a centimétricos, recobrindo 
os travertinos que estão sobre a brecha; sugerindo um momento mais úmido, quando a 
vegetação avançou em direção a Lapa.

Sobre este estrato sucedem-se outros, em sua maioria brancos, com variação de bege a 

uma quantidade muito grande de carbonato de cálcio; sugerindo sedimentação em 

de 12.000 a 8.000 B.P.

com declividade para E, apresentando cores variadas, pálidas, contendo bastante 
carbonato de cálcio. Ocorrem muitas lentes acinzentadas com fragmentos milimétricos 
a centimétricos de carvão, principalmente de coquinho, indicando se tratar de material 
proveniente de estrutura de combustão, misturado ao sedimento ou, até mesmo, de 
estruturas de combustão praticamente intactas; sugerindo sedimentação a partir de um 
ponto mais alto, que está a NW. Talvez tenha havido contribuição a partir da fenda do 

plano-paralelos; nas quadras J/K - 8 - 9 - 10, apresentam tendência à declividade para 

No centro do sítio, os estratos mais antigos que 6.000/8.000 B.P. (a partir dos níveis 
arqueológicos VI/VII
ferruginizada, concrecionada; a partir de onde esta forma um degrau (interrupção), os 
estratos estão dispostos em rampa, indicando sedimentação no sentido W/E ou NW/SE 
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Nas quadras localizadas no fundo do sítio, a N (T - 18, U - 15 - 16 - 17 - 18 - 19), os 
estratos correspondem às camadas arqueológicas Ø e I (cerca de 1.000/1.500 B.P.), 
e estão depositados diretamente sobre grandes fragmentos da brecha ferruginizada, 

NE, N, W e E
4).

No lado E do sítio, os estratos apresentam-se subhorizontalizados, paralelos, com 
declive tendendo para o sentido W/E. No extremo E (frente de escavação E) só são 
encontrados sobre a brecha desmantelada, raros vestígios misturados a material abatido 

depositado entre 6.000 e 1.000 B.P. foi quase completamente remobilizado por ação 

centro do sítio), sugerem que a declividade dos estratos continua a ser plano-paralela a 

Os parâmetros estatísticos de distribuição mostram que o material do depósito 
sedimentar e arqueológico é pobremente selecionado, arenoso, apresentando assimetria 
muito negativa, o que indica predomínio de material grosseiro. Nele observam-se 

V e IV, composto por 
sedimentos depositados in situ
outro, que engloba os níveis arqueológicos III e II, que praticamente não apresentam 

sepultamentos e instalação de silos subterrâneos; e outro que engloba os níveis I e 0, que 
representam os últimos momentos de ocupação do sítio.

No nível arqueológico V observa-se, da base para o topo, o aumento do percentual de 
areia, indicando uma menor seleção do material nesse sentido.

No nível arqueológico IV observa-se um comportamento semelhante ao anterior. 
Entretanto, entre esses dois níveis, há uma diminuição da participação da areia.

Os níveis arqueológicos III e II são predominantemente arenosos, apresentando uma 
pobre seleção granulométrica. Como esses pacotes representam momentos nos quais 

in 
situ (níveis V e IV), ocorrem dois materiais diferenciados. O nível arqueológico V é 
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caracterizado por ser subarredondado, alongado, fosco, constituído predominantemente 
por quartzo vítreo não ferruginizado. Enquanto o nível arqueológico IV é caracterizado 
por ser arredondado, subesférico, fosco, constituído por grânulos argilosos ferruginizados 

trata de materiais provenientes de fontes diferenciadas, mas provavelmente a partir de um 
mesmo processo de transporte e deposição. Os demais volumes não forneceram resíduos 

que existe uma extensão dos estratos sedimentológicos encontrados no interior do abrigo 

mostra que o material encontrado no talus é uma transição entre o material do sítio e o 

microagregado; tendo sido encontrados instrumentos líticos lascados, retocados, 
característicos do nível arqueológico VIII, datado de cerca de 12.000 B.P., entre 90 e 80 
cm de profundidade. Este volume é correlacionado ao volume 8/BQT1, que faz parte 

avermelhado, arenoso, microagregado; tendo sido encontrados fragmentos de cerâmica 
arqueológica, semelhante à do nível I da Lapa, datado de cerca de 1.300 B.P., entre 25 e 
20cm de profundidade. Este volume é correlacionado ao volume 6/BQT1, que faz parte 

da vertente, observa-se que os volumes apresentam morfologia côncava, discordante 

WSW para 
SW
até o rio Peruaçu, a partir do talus da Lapa. 

Já os volumes pertencentes à cobertura latossólica, desenvolvem-se a partir da 1ª ruptura 
de declive até o rio Peruaçu, apresentando-se um pouco mais amarelado que os demais 

N/S.

Entre a 1ª e 2ª rupturas, observa-se um volume com morfologia côncava, pertencente 

E/W, 
N/S.

Entre a 2ª e a 3ª rupturas, a seqüência de levantamentos se aproxima do piton, portanto, 
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voltam a ocorrer com freqüência os blocos de calcário desabados em função da retração 

Logo após a 3ª ruptura da vertente, ocorre um trecho de rupturas sucessivas provocadas 

abatimentos. Nesse sentido, esses blocos teriam sido abatidos antes da primeira descida 

normais), a cobertura latossólica torna-se mais amarelada também em profundidade. 
O limite entre vertente e terraço do rio é marcado por um desnível abrupto de cerca de 
1,20m de altura. O terraço é composto predominantemente por seixos rolados de sílex e 

Tais características são passíveis de serem interpretadas como depósitos sucessivos e 
superpostos de materiais com discordância de rumos, mas produtos de alta energia e 

canais nas parcas e esparsas épocas chuvosas, concordantes com a direção do cone, 
mais intensos a partir da 1ª ruptura de declive, deixando a descoberto raízes de árvores. 
Estes canais de escoamento se concentram a partir da 2ª ruptura, chegando a formar 
entalhes com cerca de 2m de profundidade. A partir da 3ª ruptura ocorrem terracetes de 
pisoteio de gadoa, associados a erosão laminar em trecho com grande declividade, que 
deixam à descoberto as raízes das árvores.

Em tempos atuais teriam ocorrido processos erosivos de superfície pelo pisoteio 
inicialmente de gado e posteriormente de pessoas, o que tem provocado a remobilização 

função da rarefação crescente da vegetação à frente da Lapa do Boquete. Também são 
observados processos erosivos em subsuperfície, que estariam provocando, a formação 
de pequenos degraus escalonados no rumo do sumidouro.

provenientes de uma área-fonte comum, mas de processos diferenciados no tempo e no 
espaço.

Da Lapa em direção ao Talus, observa-se a diminuição gradativa do pacote sedimentar 
e arqueológico (sentido N/S). Na rampa do Talus, os estratos orgânicos de superfície 
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blocos e depósito sedimentar e arqueológico, embora o material de origem possa ter 

e couraça), como demonstrado nos itens anteriores. Trata-se de eventos diferenciados, 
no tempo e no espaço, que depositaram seus materiais sobre os anteriores, guardando 
características próprias de cada um.

E/W) no sentido NNW/SSE, 

oposta (W/E), a partir do terço médio até a base; e também a base da rampa do Talus 
(N/S

A análise dos dados permite supor uma seqüência parcial para os eventos representativos 
da evolução da Lapa do Boquete e seu entorno imediato, associados à dinâmica de 
evolução da paisagem cárstica do vale do rio Peruaçu (quadro 2).

Eras períodos épocas Evento

cenozóica

“Quinário” --

ano em 
curso

Programa de escavações 
arqueológicas -UFMG.
Curral e malhador de gado 

Quaternário

Holoceno

Ocupação histórica
Rompimento do cone de dejeção 
de blocos.
Desabamento de blocos de calcário 
e concreções.
Preenchimento cíclico da Lapa por 
sedimentos e 
ocupação pré-histórica

Pleistoceno

Escavação da brecha no assoalho 
do Boquete
Entalhe da rede de drenagem e 

Terciário

Plioceno

a

Transporte da cobertura 
pedológica

Formação da brecha no 
endocarste.
Formação da cobertura pedológica 
no exocarste.

Mioceno
Oligoceno

Eoceno

Paleoceno

Quadro 2 - Sucessão de eventos geológicos representativos da dinâmica de ocupação da paisagem 
da Lapa do Boquete
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1, Maria Jacqueline Rodet2, Luc Willems3 e André Pouclet4

zone of the upper valley, the zone of the geological transition, the zone of the karstic 
canyon and the zone of the alluvial plain. The main stages of the geomorphological 

of the mineral resources potentially usable by the prehistoric groups, and also to work 

Introdução

Vista do céu, a bacia do rio Peruaçu tem um aspecto relativamente homogêneo: uma 
zona ampla próxima às nascentes, seguida de um eixo de evacuação reduzido a um 
corredor em torno do curso de água até sua desembocadura no vale do rio São Francisco. 

imagem, demasiado simples. Assim, o escoamento (NW-SE) da drenagem principal, 
mostra um desvio em direçao nordeste ao entrar no compartimento do cânion, deixando 

geomorfológica da bacia do rio Peruaçu, na tentativa de compreender a disposição e as 

compartimentos e da bacia [M.J. Rodet 2006].
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permitirá apontar suas cinco fases fundamentais. Em seguida, será apresentado o modelo 
teórico proposto. Posteriormente, abordaremos as consequências desta evolução sobre a 
repartição espacial das matérias-primas líticas aproveitáveis pelos grupos pré-históricos, 
contribuindo assim à compreensão do espaço e de sua utilização antes da chegada dos 
europeus.

líticos da bacia do Peruaçu. Este trabalho foi iniciado nos anos 1990 [Relatório Fapemig 
Fogaça et al. et al. 2002; 
J. Rodet et al. 2003]. 

Do ponto de vista hidrodinâmico, um curso de água divide-se em três setores, cada um 

o substrato geológico.
- o curso médio refere-se à parte intermediária: sua extensão depende diretamente do 

Para o rio Peruaçu, esta última função é claramente assegurada pelo curso de água 

zona de depósito. A região das veredas não é aquela onde a dinâmica autoriza uma 
erosão importante. 

pela sua hidrodinâmica.
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Figura 1 - . 1- 
compartimento do alto vale; 2- zona de transição; 3- compartimento do cânion; 4- compartimento 
da planície aluvial. Os limites dos compartimentos são aproximativos [M.J. Rodet 2006].

saber, a ocorrência do substrato rochoso e suas conseqüências sobre a paisagem ou 

classicamente admitido para o Peruaçu [Piló 1989, 1997; J. Rodet & M.J. Rodet 2001; 
et al. 2003a, 2004a, 2005; M.J. 

Rodet 2006]: 

- compartimento do alto vale ou cimeira

detrito-sedimentares cretáceas da cobertura Urucuia. Nenhuma prospecção ou 

demonstrando o pouco transporte sofrido - essencialmente eólico. O relevo é do tipo 

sublinhado pelo desenvolvimento de veredas, de equilíbrio frágil. O embasamento 
granítico é encontrado a 125 m de profundidade, na fazenda Buritis (perfuração de poço 
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de água). Um segundo poço, perfurado até 68 m de profundidade na sede do Parque 
Estadual Veredas do Peruaçu, não atingiu nem o embasamento, nem o lençol freático.
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- zona de transição

compartimento apresenta a maior diversidade de faciès do substrato rochoso, pois nele 
observa-se: i) ii) 

(sítio arqueológico Olha Aqui) do Grupo Bambuí, e iii)

movimentos tectônicos. A zona de transição distingue-se claramente do compartimento 

pela sucessão de formas ligadas diretamente às qualidades do substrato e a ausência das 

- compartimento do cânion  

espetacular cânion do rio Peruaçu, o qual, muito provavelmente, deu seu nome à bacia. 

largamente exumadas de sua cobertura arenítica Urucuia. Além do famoso cânion de 17 
km, entrecortado seis vezes por imponentes grutas-túneis; nota-se o desenvolvimento 

torres e hums, lapiás, dolinas, abismos, abrigos sob rocha e poljés

das chuvas.

- compartimento da planície aluvial 

tempo o eixo de drenagem sul-norte do Brasil oriental e a bacia de recepção da carga 
hidro-detrítica da bacia do rio Peruaçu. Trata-se de um vasto graben [Lopes 1981], 
largo de mais de 20 km, onde se misturam as dinâmicas contrastadas do grande rio 

Encontram-se assim misturados, as formas cársticas e os depósitos sedimentares de 
diversas origens.

A parte montante da bacia não oferece nenhum relevo e apresenta uma grande 

uma evolução geomorfológica. É preciso examinar os outros compartimentos e, mais 
particularmente, aquele do cânion, em razão da função de conservador (de formas e/
ou de depósitos, resultando de antigas fases morfodinâmicas) que tem todo sistema 
cárstico [J. Rodet 2002].
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- um modelo de evolução do carste encoberto
O trabalho realizado ao longo dos últimos dez anos permitiu propor um modelo da 
evolução do compartimento do cânion em três grandes fases complexas [J.Rodet et al. 
2003a-b, 2004a-b, 2005], onde certos episódios podem sobrepor-se ao precedente, ou 
ao seguinte. 

Cronologicamente observa-se:

a- Uma rede cárstica original
pouco ou mediamente hierarquizada (vários coletores). Os testemunhos desta primeira 

uma dolina (2) em superfície; a Lapa dos Bichos (3), também limitada a montante por 

et al. 2003]; a Dolina dos Macacos 
(6) - que na realidade é um cânion resultante do desmoronamento de um antigo coletor 
do rio Peruaçu; a abertura superior da entrada da gruta do Janelão (7), e os diferentes 
condutos subterrâneos que acompanham as dolinas, que se abrem acima da gruta [Moura 
2001]. O piso destes diferentes condutos, sensivelmente situado no mesmo nível, indica 
globalmente a altura da drenagem original.
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- Dentro da depressão da antiga Fazenda Terra Brava (8), que não estava ainda aberta, 
este mesmo nível de drenagem está ilustrado por cavidades que testemunham este 
episódio: Falso Janelão (9), Índio (10), Suspiro (11), Bonita (12) [Rubbioli 1999c], 
Pimpo II (13), Boquete (14), Desenhos (15) etc. 

- Na altura das lapas dos Troncos (16) e dos Cascudos (17) [Rubbioli 1999b], que não 
existiam ainda, um cânion suspenso ilustra este primo-nível de drenagem.
 
- Mais a montante, os Arcos do André (18) [Rubbioli 1999b] e do Vento (19) revelam 
este paleo-nível pelo desenvolvimento de drenagens residuais, assim como pelo paleo-

grande caverna, dos dois lados da zona de inundação atual da entrada do cânion (Silu), 
encontra-se na margem esquerda a Lapa do Carlúcio (21), e na margem direita, as 
lapas do Caboclo (22), dos Morcegos (23), dos Ossos (24) e dos Cavalos (25), citando 
somente as mais importantes. 

- Nos vales anexos, menos estudados, o grande abrigo do Malhador (26) é seguramente 
uma cavidade, testemunho desta fase. Várias cavidades do vale dos Sonhos (27) devem 
também pertencer a esta fase, que foi batizada de “fase Janelão I” [J. Rodet et al. 2003a, 
2003b]. Notamos que a maior parte deste labirinto inicial, e mais particularmente a 
montante, dentro do compartimento de transição, desapareceu pelo trabalho de erosão e 
se apresenta atualmente sob a forma de: i) reentrâncias na falésia, ii) condutos suspensos, 

b- Um entupimento geral da rede subterrânea teve por conseqüência a inundação das 
zonas depressivas, e a formação de poljés
batizada de “fase Terra Brava”.
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Figura 4
(onde se encontra  a casa), e um segundo nível de planície mais alto à direita e também no último 
plano ao pé da torre [cl. J. Rodet].

Os testemunhos de inundação são numerosos. Trata-se, em geral, de depósitos terrígenos 

de equilíbrio: Lapa do Boquete (14), cavernas da Dolina da Onça (28) - [Moura 2001] 
etc.

Os testemunhos do preenchimento clasto-aluvial são muitos: paleo-preenchimentos 

Galeria do Minotauro), no Abrigo do Malhador, na Lapa dos Desenhos, na Lapa do 
Carlúcio etc.
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Figura 5 - Grande cortina de calcita na Lapa dos Bichos, deixando ver a estrutura interna do 
depósito: falta o preenchimento terrígeno contra o qual a calcita apoiava-se [cl. I. Mascarenhas].

Figura 6
galeria [cl. I. Mascarenhas]. 

Vários são os testemunhos da abertura da depressão Terra Brava: i) mais de 10 m de 

ii) incisão altitudinal basal de pequenas falésias na margem esquerda, associada a um 
depósito de terraço aluvial, entre Troncos e Terra Brava; iii) hum residual do sítio 
arqueológico Antonio Cardoso submerso pelos depósitos lacustres da Terra Brava 
(voçoroca da Terra Brava); iv
4); v) paleo-terraço de areias e seixos sob a base da entrada superior do Janelão etc.

inundação da rede subterrânea, tenha sido também responsável pelo desenvolvimento de 

em torno da lagoa do Silu ou ainda a Lapa do Carlúcio.
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Figura 7 - Canal de teto na Lapa dos Sonhos, testemunho de uma fase de preenchimento geral da 
caverna [cl. I. Mascarenhas]. 

c-  instalado sobre um nível de base 50 m mais abaixo. Esta fase foi 
batizada de “fase Janelão II”. Esta descida importante e rápida tem por conseqüência:

- a suspensão dos condutos,
- o desentupimento parcial dos condutos,
- a escavação de um novo cânion, retilíneo, guiado pelos acidentes tectônicos, entre o 

povoado do Fabião I e as ressurgências da Lapa do Janelão,
- os mecanismos de adaptação, por descida das drenagens, em direção ao novo nível de 

base, com retirada de sedimentos pelas laterais (affouillement) e por baixo (soutirage). 
A evolução morfoclástica do cânion é responsável por efeitos-barragens que geraram 

geomorfológicas são discretas em razão da brevidade dos episódios. É o caso das 

[com. pers.], ou a montante, dentro da Lapa do Carlúcio (21) – [Mascarenhas, mestrado 
em curso – UFLA].

Os testemunhos da descida do nível de base são numerosos no curso do rio Peruaçu.

dos paleo-mega condutos das lapas do Rezar e dos Bichos, e também da plataforma 
na margem direita (4) que pode ser vista em frente à Lapa dos Bichos. Destaca-se o 
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gruta do Boqueirão (29). 

- Na Lapa do Janelão, nota-se a situação surpreendente de saídas laterais em direção 

mais baixo que o da galeria principal, interrompida por um vasto desmoronamento. 
Todas as dolinas conectadas à mega-galeria estão suspensas dezenas de metros acima 
do leito atual, inclusive a Dolina dos Macacos (6). Não esqueçamos: i) o grande conduto 

ii) os paleo-preenchimentos suspensos ao longo das paredes do coletor. A montante, 
o acesso à gruta pode ser feito por uma entrada superior (7), distinta do conduto do 

et al. 2005].

- Na periferia da vasta depressão da fazenda Terra Brava, espetacular exemplo de um 
poljé  apresenta um 
mecanismo de suspensão acima da depressão da Terra Brava e de piping (processo de 

- Mais a montante, as lapas dos Troncos (16) e Cascudos (17), que se desenvolvem sob 
o cânion suspenso, oferecem uma seção reduzida.

- A montante das paleo-galerias suspensas do Arco do André (18), o duplo Arco do Vento 
(19) apresenta um escalonamento sobre 4 níveis de drenagens cársticas, evidenciando 
uma descida conseqüente e seqüencial do nível de base. 

baixo são visíveis também na Lapa do Carlúcio (21) na margem esquerda ou ainda, no 

duplicado por uma caverna alta e estreita (27), com vários níveis de drenagem e um 
espetacular canal de teto. Entre a exsurgência e a plataforma basal (2 km a montante 

barragens temporárias, geradas por uma importante acumulação de travertino de origem 
bioquímica.
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Figura 8 - Represas bioquímicas no rio situado no vale dos Sonhos [cl. R. Tobias Jr.]

um sistema cárstico do Peruaçu, mas de vários sistemas 

 embora carste 

laterais são essencialmente trazidas pelas ravinas; as exsurgências ativas, notadamente a 
montante do cânion, são tão discretas que nenhuma publicação as descreve. Piló [1997] 
as menciona sem descrevê-las.  Pelo contrário, a exemplo do vale dos Sonhos, notamos 

 
do pé da Serra do Cardoso, que não convergem em direção ao cânion, mas correm em 

et al. 2001] 
etc. A “assinatura” química do rio Peruaçu é diferente daquela do pequeno rio do vale 

horizontais.



88

Figura 9.1

Um modelo de evolução do carste do compartimento do cânion do rio Peruaçu [Piló 
& Kohler 1991] sugere que o rio formou uma enorme gruta de vários quilômetros de 
extensão dentro do grande maciço calcário. Os abatimentos das paredes e tetos dos 
condutos durante o Pleistoceno médio a superior contribuíram à formação do relevo 
cárstico, onde o fenômeno maior é o cânion (endo e exocarste). A evolução regional 
provocou o recuo das paredes residuais, o abandono ou mesmo a abertura dos condutos 
até então utilizados pela água.

subterrânea [J. Rodet & M.J. Rodet 2001].

Figura 9.2 
2: fase inicial do carste - entalhes na cobertura agilizam uma drenagem subterrânea com 
ressurgência no vale do rio São Francisco.
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Figura 9.3 

As águas foram então se introduzido nos calcários, formando uma grande rede subterrânea 
que ressurgia na planície aluvial. Em seu percurso ia concentrando um certo número de 

Nesse período (Plio-Pleistoceno) já se 
pode admitir um endocarste bem desenvolvido, assim como a ocorrência dos primeiros 

”.

Figura 9.4
4: fase madura do carste, os abatimentos nas calhas principais geram efeitos de barragem na 

O abatimento do teto dos condutos, como aquele da Dolina dos Macacos, teve como 
resultado a criação de barragens, o consecutivo preenchimento dos condutos subterrâneos 

poljé
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9.4 – fase madura do carste). “
abatimentos, resultando no alargamento das dolinas do corredor principal, na regressão 
paralela dos paredões, como também na produção de cones de blocos e depósitos 
de tálus generalizados. Apesar da evolução espeleogenética tipicamente vadosa do 
endocarste, supõem-se uma participação de processos paragenéticos, os quais foram 
condicionados pelos grandes abatimentos e conseqüente barramento em vários setores 
do curso subterrâneo” [Piló 1997]. Estes efeitos de barragem são responsáveis pelo 
desenvolvimento de canais de teto, observáveis dentro de certos condutos, tais como 

condutos somitais, como é o caso da Lapa do Carlúcio. 

Figura 9.5

nível de base regional e uma onda retroativa de erosão dentro do sistema cárstico do Peruaçu, 

rebaixamento do nível de base sanfranciscano e pela erosão regressiva induzida a 

continuam a penetrar no endocarste pelo efeito: i) dos abatimentos que pontuam as 
grandes galerias, ii) de ravinas e voçorocas - às vezes geradas pelos abatimentos e: iii) 

hums, 
…). Dentro das cavidades antigas, observam-se os mecanismos de descida em direção 
ao novo nível de base, sob a forma de piping (Lapa Bonita e Lapa do Suspiro), ou 
da escavação de sumidouros subterrâneos (Lapas dos Bichos, do Carlúcio, dos Ossos 
etc.).  

- Um modelo teórico da evolução do cânion
O modelo teórico da evolução do carste na bacia do rio Peruaçu [J. Rodet et al. 2003, 
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1 - Janelão I

Rezar. A montante do Janelão parece que uma primeira Lapa dos Troncos foi escavada 
pelo rio Peruaçu, antes de virar um cânion. A Lapa dos Troncos atual foi escavada 
durante a terceira fase da evolução (fase Janelão II).

Figura 10 - Modelo teórico da evolução da área do cânion [J. Rodet et al. 2005]. Os n° 1, 2 e 3 
referem-se às três fases de evolução: Janelão I, Terra Brava, Janelão II.

2 - Terra Brava: a barragem da drenagem por desmoronamentos sucessivos (espacialmente 
e temporalmente) dos tetos das cavernas ou das paredes do cânion entre a galeria principal 

formação dos grandes abismos da Dolina dos Macacos. Esta barragem é responsável 
pelo entupimento de todas as cavernas ligadas à drenagem do rio desde o Rezar até o 

polje Terra Brava, e do desenvolvimento 

testemunhos da inundação dentro do Arco do André [Piló, com. pers.].

3 - Janelão II: abaixamento importante do nível de base (mais de 50 m), escavando a 
parte inferior da garganta (patamar residual) e destruindo a ligação entre as lapas dos 
Bichos e do Rezar. A erosão regressiva do rio abre a parte inferior da galeria do Janelão 

 e abrindo 
também uma ponte residual a montante da grande caverna. No entorno do poljé Terra 

piping 
dentro de seus preenchimentos sedimentares. A montante são abertas as atuais lapas 
dos Troncos e de Cascudos, enquanto o cânion lateral dessas grutas torna-se fóssil. A 

por várias zonas de corredeiras, mostrando que esta terceira etapa prossegue ainda 
atualmente.



92

Figura 11 - A galeria dupla do Janelão, com até 100 m de altura. A linha preta delimita a parte 
somital relacionada à fase Janelão I, e a parte basal relacionada à fase Janelão II [cl. J. Rodet].

Para conferir esta hipótese de evolução, será necessário medir certas cotas de altitude 

Bitencourt [1998] e Bitencourt & Rodet [2001, 2002] notam um aprofundamento de 
mesma ordem, do nível de base dentro do cânion do Morro Furado (Serra do Ramalho). 
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Como este cânion também alimenta o rio São Francisco, parece-nos então lógico pensar 
em uma origem regional para o fenômeno, à escala da bacia do São Francisco, em sua 

radical [Lopes 1981]. Esta atividade tectônica infra-placa é contínua, como demonstra 
o terremoto de magnitude 3.5 na escala de Richter, registrado em Brasília [França & 

epicentro foi localizado próximo à cidade de Januária, a alguns kilometros desta gruta. 
Um outro, ainda mais possante (de magnitude 4.9), destruiu casas e fez uma vítima na 
comunidade de Caraíbas (no município vizinho de Itacarambi) em dezembro de 2007.

A compreensão da evolução geomorfológica da bacia permite entender a repartição 

históricos [J. Rodet & M.J. Rodet 2001; M.J. Rodet et al. 2002 ; M.J. Rodet 2006].

À exceção do Alto Vale, cada compartimento, em função de seu substrato geológico, 
forneceu à indústria lítica, recursos diretos ou in situ de rochas variadas. Serão 
considerados também os “recursos herdados” ou “indiretos”, ligados à evolução 
geomorfológica que criou armadilhas para estas rochas. De fato, a geomorfologia guiou 

matéria-prima potencial ou efetivamente exploradas pelos grupos humanos passados. 
Elementos muito diversos da paisagem, tais como dolinas, velhos terraços, antigos 

matéria-prima em posição secundária, próximas ou distantes do ponto de origem, que 
foram freqüentemente exploradas pelos pré-históricos.

a- os recursos diretos ou  in situ  

erosão.

Granitóides do embasamento archéen
 (UTM 23L 0536627 /8322646)
Diferentes granitóides foram coletados no compartimento do alto vale, no córrego do 

seu vale. Trata-se de um granodiorito de grão médio (predominante) e de um diorito 
quartzitico que constituem diferentes partes dos corpos plutônicos. Estas rochas foram 
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tropical. Sob o solo (sensu strictu) desenvolvido sobre a superfície neogene aparece 
um horizonte ferralítico (couraça) de 50 a 80 cm de espessura, correspondendo à zona 
de acumulação. Esta couraça recobre os níveis de aloteritas antigos que compreendem, 
sucessivamente: i) uma camada de argila mosqueada com pontos de óxidos e hidróxidos 
de ferro, ii) uma camada métrica de argilas brancas compostas essencialmente de 
caolinita, e iii) uma camada de arenitos contendo blocos de granito. As diferentes argilas 

2003]. É o caso da comunidade do Candeal, onde mulheres e homens dedicam-se à 

Calcários Bambuí
O Grupo Bambui (NP2sl do mapa geológico) é constituído essencialmente de calcários 
estromatolíticos depositados em camadas maciças intercaladas com pequenos níveis de 
“chert” (no sentido anglo-saxão: rocha sedimentar correspondente a um acidente silicoso 

parte superior da seqüência carbonatada torna-se francamente química, evoluindo para 
camadas compactas de dolomito silicoso (de 10 até 30 cm de espessura) e intercaladas 
por pequenas camadas de ftanita preta (de 5 a 10 cm de espessura). Esta ftanita preta, 
presente a proximidade do sítio do Judas (compartimento do cânion), fragmenta-se 
muito facilmente - o que limita sua aptitude ao lascamento. Mais ao norte, a formação 
carbonática (NP2sl) é coberta pela formação argilo-síltica (NP2sh). 

Figura 12 - Calcário estromatolítico dos sítios Olha Aqui [cl. H. David].

- ou silexitos - encontradas em abundância nos terraços e nos níveis pedológicos 
[Pouclet 2003]. À proximidade da comunidade Arraial do Onça (zona de transição), o 
sítio arqueologico Olha Aqui apresenta depósitos estromatolíticos na forma de blocos 
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Estes calcários estromatolíticos são constituídos de seqüências plurimétricas de camadas 
com estromatolitos laminares ou em domos decimétricos de topo levemente achatado, 
alternando com camadas inframétricas de calcários micríticos não estruturados. 
Intercalando-se com estas estruturas, encontram-se i) alguns níveis centimétricos de 

e ii chert. No topo dessas 

chert), 
mas também diagenética com o desenvolvimento de lentes planas de silexitas de cor 
marron-amarelo [Pouclet 2003]. A palavra silexita

é usualmente chamado de sílex pelos arqueólogos brasileiros. 

A análise química dos calcários estromatolíticos indica a qualidade dolomítica da 

cálcicas.

A cobertura pedológica dos calcários é condicionada pelos processos de dissolução 
cárstica, os quais determinam a morfologia do platô que domina o cânion do Peruaçu. 
A superfície deste platô é amplamente acidentada, com blocos entalhados, cavidades de 

camadas de cherts, e pela fraturação sub-vertical das falhas e diaclases. 

Os solos se desenvolvem, sobretudo, nos vales profundos e nas dolinas. Estes podem 
ser observados nas encostas do vale do rio Peruaçu, a leste da fazenda Terra Brava 
e na grande dolina da Onça. Sobre uma superfície irregular acumulam-se argilas de 

- e de chert. Este nível tem uma função de litomargem, de espessura pluri-decimétrica 
muito variável. Acima desta camada existe um complexo de argilas cinza, matizadas 
com blocos sub-angulosos, às vezes decimétricos, de silexitas calcedoniosas de cor 
ocre-vermelho e de silexitas foscas, marrons. Este horizonte de tipo B2 tem uma 
espessura métrica a plurimétrica nos depósitos das dolinas. Esta camada é recoberta 
diretamente pelo solo vegetal, ou por um nível revolvido por elementos detríticos de 
pedregulhos e grãos quartzíticos. Não foi observado nenhum nível ferralítico sobre o 
platô. No entanto, na margem ocidental, na região do sítio Olha Aqui (zona de transição), 
o nível argilo-detrítico, com blocos de silexitas e de chert, encontra-se recoberto por 
um horizonte ferralítico A2, pouco cimentado, 
pouco desenvolvida neste nível A2, 
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Os pseudo-seixos ou “bonecas de silex”
Chiavetto [in

bacia do rio Peruaçu. Estes nódulos, com córtex claro e pouco espesso, de granulometria 

da indústria lítica. Várias peças arqueológicas, de tamanho pequeno a médio, lascadas 

Contudo, parece possível que estes pseudo-seixos tenham sido usados para fabricar 

carbonáticas do Brasil, são, às vezes, chamadas “bonecas de silex”. 

Testemunhos residuais da cobertura de arenito, argilosiltitos e argilitos do Urucuia

calcários, i) sobre e na periferia sul do platô do alto-Peruaçu, ii) a oeste, no vale do 
rio Cocha, e iii) no compartimento do cânion (Judas, por exemplo). Trata-se de uma 

e de camadas de argilosiltitos e de argilitas a lâminas.

Estudamos os horizontes pedológicos dos argilosiltitos que predominam no sítio 

forma de camadas de argilosilitos e argilitos em lâminas alternadas por pequenas 

transformação dos argilosiltitos em camadas de silexita. Ela é recoberta por uma massa 
de argila arenosa, “recheada” com blocos angulosos de silexita ocre-cinza, de tamanho 

ainda in situ
processo é realizado pela precipitação de quartzo e de calcedônia (marron-avermelhada) 
dentro e na periferia dos blocos de silexita. Em seguida, esta parte superior do horizonte 
impregna-se de óxido e de hidróxido de ferro, hematita e goetita, antes de se atingir 
um estado ferralítico. O horizonte ferralítico é pouco cimentado e essencialmente 
constituído de camadas de pisólitos de limonita, tudo dentro de uma matriz de argilas 

camadas de óxidos e hidróxidos de manganês, de espessura centimétrica. O teto deste 

discordância de ravinamento sobre os calcários Bambuí [Pouclet 2003].
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Figura 13 - Corte geológico interpretativo do baixo vale do rio Peruaçu [A. Pouclet, 2003]: 

atuam como armadilha, detendo sedimentos e matérias-primas (2). 3- O pré Cretáceo superior 

pedogênese  que provocou a formação dos silexitos durante o Neogeno. 

b- os recursos indiretos ou herdados

geomorfológica e efetivamente, ou potencialmente, utilizadas pelos grupos pré-
históricos. Através de processos erosivos as rochas são levadas de um local de origem 

seguintes [M.J. Rodet, 1999, 2006 ; J. Rodet e M.J. Rodet, 2001]:

Terraços do rio Peruaçu
Em função de sua capacidade hidrodinâmica, o rio Peruaçu transportou importantes 

seixos. A evolução geomorfológica permitiu a instalação de terraços de idades variadas, 
mais ou menos suspensos acima do curso atual, os quais têm também seu próprio terraço. 
Esses terraços são importantes fontes de matéria-prima. Como exemplo, podemos citar 

Abrigos sob rocha e pés de falésia 
Vale lembrar que os abrigos representam na realidade uma grande variedade genética, 

existem: i ii) as antigas margens côncavas 
de córregos temporários das ravinas, iii) e aquelas herdadas de atividades eólicas (sous 
cavage). Estes três tipos são armadilhas sedimentares antigas ou atuais [M.J. Rodet 
2006].
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A base das falésias cársticas e, em particular, os abrigos sob rochas, são setores de 
acumulação dos materiais que caem do maciço calcário ou de sua cobertura. Também 
as enchentes podem trazer elementos potencialmente utilizáveis como matéria-prima.  
Às vezes estes depósitos são antigos e pouco cimentados. A variedade mineral depende, 
fundamentalmente, da qualidade mineralógica do meio ambiente de origem da rocha. 

Vales secundários e ravinas 
Os vales secundários e as ravinas são os entalhes que ligam as superfícies residuais dos 
platôs calcários i) à planície aluvial do São Francico, ii) ao vale atual do rio Peruaçu ou 
iii) aos outros vales importantes do maciço calcário, como, por exemplo, os vales do 

e, em conseqüência, zonas de concentração de materiais provenientes da cobertura. 

Antigos preenchimentos de cavernas

preenchimento parcial, frequentemente total, de suas galerias. Esses preenchimentos 

destruiu parcialmente a galeria. Nestes preenchimentos, encontram-se vários elementos 

blocos de sílex de granulometria variada fazem parte desses preenchimentos e foram 
utilizados pelos grupos. A título de exemplo, no abrigo do Pimpo II (em frente à 

grosso. Remarca-se não somente o buraco de onde foram extraídos os blocos dentro do 
preenchimento, mas também alguns blocos no chão, sobre os quais existem negativos 
de lascamento antrópico.  

 
Os mega-condutos, atualmente percorridos pela água, oferecem preenchimentos 
parciais, de idades variadas, com elementos minerais interessantes, dentro da 
perspectiva arqueológica. Observamos, particularmente, os terraços de grandes seixos 
do embasamento parcialmente retomados pela erosão atual. Exemplo, a entrada da 
Gruta do Janelão, na margem esquerda do rio.

Superfície cárstica dos platôs

armadilhas (como os lapiés), que conservam os elementos das coberturas, particularmente 
aqueles grosseiros (grandes blocos) que podem ter sido utilizados como fonte de 
matéria-prima. 

Dolinas e depressões
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acidentes são grandes armadilhas para a cobertura e foram seguramente freqüentados 
pelos grupos pré-históricos. Por exemplo, o fundo da dolina da Onça (28 - UTM 23L 
0581396/832765), onde foram encontrados blocos de silexita de cor e granulometria 
diferenciados, assim como, fragmentos de canga (ferro). Este setor é rodeado pela falésia 
calcária e é possível observar várias grandes cavidades, as quais têm suas entradas 
sistematicamente utilizadas durante a pré-história (pinturas, fogueiras, indústria lítica 
etc.).

- Relação Matérias-primas líticas x Grupos pré-históricos

Num segundo momento, é necessário compreender a relação meio físico x grupos 

marcadores territoriais.

Os grupos pré-históricos que freqüentaram a bacia do rio Peruaçu utilizaram todas 
as matérias-primas presentes no setor. No entanto, as escolhas variaram segundo os 
períodos; nem todos privilegiaram as mesmas matérias. Alguns preferiram aquelas à 

rochas tenazes. No entanto, a grande maioria destas rochas foi utilizada da mesma 
maneira, à exceção das rochas tenazes, que foram utilizadas para realizar instrumentos 
polidos [M.J. Rodet 1999, 2006].

Podemos concluir que o espaço freqüentado por estes grupos não foi sempre o mesmo, 

não existe somente um “carste do Peruaçu”, mas pelo menos dois. Por um lado, o 
rebaixamento importante e súbito do nível de base permitiu o estabelecimento de um 

evoluído em um vale alargado, é atualmente mais importante que sua parte subterrânea. 

do maciço calcário, de acordo com várias sub-bacias hidrológicas - com limites mal 
estabelecidos - para as quais o rio Peruaçu não é mais um eixo coletor. Pelo menos dois 

i) o Vale dos Sonhos, ao sul, e ii) a gruta Olhos 
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A compreensão da evolução geomorfológica da bacia, e em conseqüência a distribuição 

históricos, permite uma melhor compreensão da ocupação do espaço e da sua utilização 
pelos grupos.

ao IEF e seu gerente do Parque Estadual das Veredas do Peruaçu (João Roberto Oliveira), 
ao IBAMA e sua regional do Fabião I (Emerck Cipriano, Danilo Furtado, Flavio Gomes), 
e ao Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas que nos guia na descoberta do Peruaçu 

amiga Sueli Aparecida do Nascimento.
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(vale do rio Peruaçu, Minas Gerais)

Maria Giovana Parizzi1

This paper presents the results of a palynologic analysis of the sediments of Jatobá Lake, 
Peruaçu, MG. According to C14 dating of the organic clays of these sediments, the lake 
was formed ca 8000 years B.P. The region is very  important, as its paleovegetation 
characterizes it as an Ecotone. In places, the transition between the vegetation of the 
Cerrado and Caatinga is visible.  The palynologic data revealed that the lake becsme 

any of the levels of sediment analyzed, although there was the marked presence of a 
species of Mimosaceae at the sediment level of 50cm. If these grains of pollen were 
from Mimosa capillipes, the plant would have been a legume typical of the cerrado. 
However, there is a species of Mimosaceae, Mimosa caesalpiniaefolia, which is a 
tree quite common in the caatinga of the Northeast region of modern day Brazil. The 
morphology of the pollen of this species should thus be studied to establish any possible 

sediments of Jatobá Lake.

Este trabalho consiste em uma descrição do conteúdo polínico de sedimentos da Lagoa 
do Jatobá no vale do Peruaçu, MG. A Datação de C14 nas argilas orgânicas características 

8000 anos A.P. Essa região é muito importante em termos de paleovegetacão, pelo 
fato de se tratar de um ecotono. A transição do cerrado para a caatinga é visível em 

lagoa tornou-se perene por volta de 2800 anos A.P. Em nenhum nível do sedimento 
analisado foi encontrado pólen típico de caatinga, entretanto, existe a presença marcante 
de Mimosaceae no nível de 50 cm de profundidade. Se os grãos de pólen analisados 
forem de Mimosa capillipes a vegetação observada em todos os níveis será aqui 
considerada uma leguminosa típica de cerrado e não se podem evidenciar traços de 
caatinga. Entretanto, existe uma espécie de Mimosaceae, a Mimosa caesalpiniaefolia, 
que pode ser considerada uma árvore típica de caatinga e é ocorrente na região nordeste 

pólen dessa espécie, que não existe nos catálogos de pólen aqui utilizados, e averiguar 

Federal de Minas Gerais – IGC/UFMG, giece@uai.com.br
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se há semelhança com o tipo encontrado nos sedimentos da Lagoa do Jatobá. 

Este trabalho consiste em uma descrição do conteúdo polínico de sedimentos da Lagoa 
do Jatobá no vale do rio Peruaçu, Minas Gerais.

A Análise Palinológica inclui todos os estudos dos grãos de pólen, dos espo ros e 
outras partículas microscópicas de origem biológica contidas no ar, sedimentos e 
rochas sedimentares ou em qualquer meio (principalmente ambientes redutores) que 
os conserve sob a forma de fósseis, subfósseis e grãos modernos. Dá-se o nome de 

preparação do material.

O estudo de palinomorfos em sedimentos é fundamentado na lei de superpo sição 

mais antigo e o do topo do mais novo. Dessa forma, o conteúdo de cada estrato representa 

na época em que se dava aquela sedimentação. Um estrato acima do anterior, com um 

palinomorfos nos estratos fornece a sucessão da vegetação e do paleoclima da região.

do Quaternário constitui uma das áreas de conhecimento de grande im portância em 

Iversen 1989]. 

foram coletados testemunhos de sondagem contendo sedimentos de três lagoas do vale, 
Lagoa Azul, Formosa e do Jatobá. Depois de realizada a datação de C14 nas argilas 

mais antiga das três com idade de aproximadamente 8000 anos A.P. e, por isso, foi a 
escolhida para este estudo. De acordo com os pesquisadores do meio físico do Vale do 
rio Peruaçu, essa região é muito importante em termos de paleovegetacão, pelo fato 
de se tratar de um ecotono. A transição do cerrado para a caatinga e visível em alguns 

grãos de pólen de espécies vegetais características dessa última vegetação.



105

Metodologia 

O testemunho dos sedimentos da Lagoa do Jatobá, coletado através do método de 
Livingstone [Colinvaux  1993], apresenta-se com 315 cm de comprimento. Caracteriza-
se por argila 

rica em matéria orgânica, de coloração escura, nos primeiros 250 cm (topo para base) 
passando gradualmente para material arenoso até tornar-se totalmente arenoso, com 
coloração amarelada, sem indícios da matéria orgânica após 290 cm.

 

A análise palinológica será realizada no Laboratório de Palinologia do Museu de História 
Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (MHN-UFMG).

O pólen, os esporos e outros palinomorfos contidos em sedimentos ou rochas 

los e contá-los facilmente, é necessário concentrá-los eliminando a maior quantidade 
possível dos elementos minerais.

A preparação dos sedimentos para a análise palinológica consiste efetiva mente na 
concentração dos palinomorfos. Para concentrá-los é necessária uma se qüência de 
tratamentos químicos e físicos que permitem eliminar ou reduzir muito os outros 
componentes do sedimento: silicatos, carbonatos, celulose etc. [Salgado Labouriau 
1993 - comunicação verbal].

O tratamento dado a todas as amostras seguiu a metodologia usada por Salgado 
Labouriau em vários de seus trabalhos. A técnica consiste do seguinte:

1 - Extração de sub-amostras do testemunho.
2 - Introdução do pólen exótico de Kochia scoparia [Salgado labouriau & Rull 1986]  
3 -Técnica  de  KOH in Faegri  &  Iversen, 1950].
4 -Tamisação.
5 -Acetólise, segundo Erdtman[1952, 1960]
6 -Técnica de HCL
7 -Técnica de HF [Faegri & Iversen 1950]           
8 -Preparação do Meio de montagem das lâminas  em óleo de silicone
9- Preparação das Lâminas e leitura ao microscópio.

 

A representação dos palinomorfos analisados por nível é feita tradicionalmente em 
Diagramas de Porcentagem. O valor relativo de cada tipo é calculado pela “soma do 

de 100. Nesta re presentação, a sucessão no tempo de um tipo de vegetação a outro tipo 

contados por nível.
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Análise dos resultados 

Como era de se esperar, por ser bastante arenoso, o nível da cota de 305 cm não 
apresentou conteúdo polínico. Isto demonstra a não existência da lagoa na época 
de deposição do material. A partir do nível de 200 cm com datação de 8000 anos A. 
P., quando aumentam os indícios de matéria orgânica nos sedimentos, encontra-se 

abundantes e nem a diversidade de tipos. A predominância é de Gramínea e Cyperaceae 
como pode ser visto no diagrama de porcentagem. Outros tipos de mata de cerrado 
como Combretaceae e Cecropia aparecem como traços. As gramíneas e as cyperaceas 
abundantes denotam a presença de tipos aquáticos mas a má conservação dos mesmos 

No nível de 180 cm, com sedimento mais argiloso, ainda com poucos grãos, percebe-
se a diminuição de Cyperaceae e o aparecimento tipos novos como Bernardia, 
Caryophylaceae e Cuphea
Cyperaceae e de Combretaceae, mas ainda se caracteriza pela pouca quantidade de 
grãos. No nível de 135 cm  os grãos de Cyperaceae tornam-se novamente abundante e 
mais uma vez os tipos lacustres mascaram a presença dos tipos de cerrado estando estes 
presentes apenas como traços (Cuphea
raros grãos de pólen, tem um predomínio de Gramíneae em maior porcentagem que nos 
níveis anteriores, não ocorre a Cyperaceae e quase não aparecem outros tipos polínicos. 
O nível de 115 cm é bem parecido com o nível anterior, mas contém novamente grãos 
de cyperaceae e uma maior, embora discreta, diversidade de tipos. Os grãos continuam 
amassados e mal preservados. Os níveis de 95 e 85 cm têm um domínio bem visível de 
gramínea e a escassez de palinomorfos é maior que nos níveis anteriores.

A partir do nível de 70 cm a situação descrita nos quadros anteriores altera-se bastante. 
A diversidade aumenta assim como a abundância e a preservação dos palinomorfos. 
Novamente grãos de Cyperaceae se tornam abundantes no nível de 60 cm mascarando 
os outros tipos. Os níveis 50 e 30 cm são bem semelhantes.  Uma diversidade maior de 
tipos do cerrado, inclusive tipos de mata. A preservação dos grãos é excelente e ocorre a 
diminuição da Cyperaceae. Ocorre o aparecimento de Mimosaceae, com grão de pólen 
característico do tipo Mimosa capillipes. 

Como não há outra datação de C14 para os níveis mais próximos ao topo do core 
devemos considerar o topo como sendo o ano zero ou atual e assim com uma regra de 
três simples calculamos uma taxa de sedimentação na lagoa de aproximadamente 40 
anos por cm. 

 

A análise preliminar de palinomorfos da Lagoa do Jatobá revelou a inexistência de 
conteúdo polínico abaixo do nível de cota 305 cm (arenoso). O nível de 200 cm mostra 
a presença de palinomorfos, entretanto estão mal preservados e escassos. A gramíneae 
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é dominante e em alguns níveis (200, 135, 115 e 60 cm) a abundância de Cyperaceae 
mostra o domínio dos tipos lacustres o que mascara a presença dos tipos regionais.  A 
má preservação dos grãos constatada até o nível de 85 cm pode-nos indicar um clima 
mais seco com fases de águas rasas ou completa ausência de água tornando o ambiente 

sua má preservação contribuem para que se considere que esse clima fosse mais seco e 
a datação de 8000 anos A.P. se relaciona bem com a fase seca de 7500-6000 anos A.P. 
constatada em outras localidades do Brasil [Salgado Labouriau et al 1998].

A partir do nível de 70 cm a preservação é boa e tem-se, embora ainda não tão abundante, 
uma maior quantidade de palinomorfos e uma diversidade de tipos típica de cerrado. 
Este nível deve marcar uma transição da fase mais seca para uma fase um pouco mais 

anos por cm, a idade desse nível pode estar próxima de 2800 anos A.P. Os níveis de 
70, 60, 50 e 30 cm são bem semelhantes a não ser pela abundância de Cyperaceae no 
nível de 60 ac e a presença marcante de Mimosaceae no nível de 50 cm. Se os grãos 
de pólen analisados forem de Mimosa capillipes a vegetação observada em todos os 
níveis será aqui considerada um leguminosa típica de cerrado e não se pode evidenciar 
traços, até o nível 30 (aproximadamente de 1200 anos A.P.) de caatinga neste momento. 
Entretanto, existe uma espécie de Mimosaceae, a Mimosa caesalpiniaefolia, que pode 
ser considerada uma árvore típica de caatinga e ocorrente na região nordeste do país 

dessa espécie e averiguar se há semelhança com o tipo encontrado nos sedimentos da 
Lagoa do Jatobá. Fora esta remota possibilidade não foram encontrados grãos de pólen 
típicos de caatinga em nenhum nível analisado e se concluí que, até o momento, o 
aparecimento dessa vegetação não pôde ser detectado.

 

Erdtman, G. – 1960. The acetolysis method: A revised description. Svensk. Botanisk. 
Tidskrift, 54(4): 561-564. 

Faegri, K. & Iversen, P. – 1950. Text-book of modern pollen analysis
gaard, Copenhaden, 168pp.

Faegri, K & Iversen, J. – 1989. Text-book of modern pollen analysis. IV Edição. K. 

Salgado Labouriau, M.L. & Rull, V. – 1986. A Method Of Introducing Exotic Pollen For 
Paleoecological Analysis Of Sediments. Rev. Paleobot. Palynol. 47: 97-103.

Salgado Labouriau, M.L.  - 1997. Inédito (Livro A Ser Publicado).
Salgado Labouriau, M.L; Barberi, M; Ferraz Vicentini, K.R & Parizzi, M.G. – 1998. 

A  dry climatic evente during the late Quaternary of tropical Brazil. - Review of 
Palaeobotany and Palynology, An Internacinal Journal. ELSEVIER, 99(2):115 
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Vegetação do vale do Peruaçu, Minas Gerais, Brasil

Alexandre Salino1, 2, Júlio Antonio Lombardi1, 3

The purpose of this paper is to present an overview of the vegetation in the Peruaçu River 
valley in the northern part of the state of Minas Gerais. The conclusions were based in 
bibliographical data and personal observations.  The valley of the Peruaçu River is 
included in a region of transition between the domains of the Cerrado and Caatinga, a 

in Minas Gerais; it is also an important reserve of vegetation growing on limestone.  
Most of the Peruaçu valley is part of the Cerrado, but there are a few areas of Caatinga. 
The physiognomies observed include forests (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca 
and Cerradão), savanna (Cerradoin the strict sense, Parque de Cerrado , Vereda and 

well as the vegetation growing on limestone outcrops.  The great diversity in the small 
area of the Peruaçu valley is probably due to the condition of the soils in the region. 
The conservation of the vegetation in the valley is essential for the maintenance of the 
present conditions of the archeological sites.

 Introdução

recebido atenção e sido consideradas áreas portadoras de expressiva taxa de diversidade 
biológica [Gentry 1995] e elevada diversidade de formas de vida [Medina 1995].
 

no Nordeste [Sampaio 1995], considerada uma das áreas de biodiversidade mais 
desconhecidas da América do Sul [Tabarelli & Vicente 2002]. O norte de Minas Gerais 
é o limite sul da caatinga [Andrade-Lima 1981; Ratter et al. 1978; Velloso et al. 2002], 

vegetação xerofítica em “ilhas”, que ocorrem até bem mais ao sul nos Estados de Goiás, 
Mato Grosso e Minas Gerais [Pedralli 1997; Ratter et al. 1978]. As áreas de caatinga e 

1  Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. 
2  Departamento de Botânica. Instituto de Ciências Biológicas. Universidade Federal de Minas 
Gerais, Caixa Postal 436, 30123-970, Belo Horizonte, MG, Brasil.  e-mail: salino@icb.ufmg.br
3  Departamento de Botânica. Instituto de Biociências. UNESP, Campus de Rio Claro. Av. 24A  
1515, Bela Vista,  13506-900, Rio Claro-SP.  e-mail: cissus@rc.unesp.br
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mineradoras e fábricas de cimento.

Gerais são relativamente pouco numerosos [Azevedo 1966; Brandão & Magalhães 
1991; Mendonça et al. 2000; Pedersoli & Martins 1972; Pedralli 1997; Ratter et al. 
1978]. A grande pressão antrópica nestas áreas torna urgente a produção de inventários 

considerada altamente ameaçada e de alta prioridade para a conservação [Costa et al. 
1998; Velloso et al. 2002].  

et al. 2005]. Neste trabalho foram relatadas 681 espécies de plantas vasculares 
distribuídas em 114 famílias. A listagem apresentada por Lombardi et al. [2005] inclui 
também resultados de amostragens rápidas na APA Veredas do Peruaçu e em um trecho 

IBAMA 2005] que possui 
uma relação de 1.056 espécies, pertencentes a 129 famílias. A lista de espécies do 

et al. [2005]. O número de espécies 
amostradas excede aqueles relatados para outras áreas xerofíticas no Nordeste do Brasil, 

et al. 1995]), 
Parnamirim (188 espécies [Sampaio 1995]), Ouricuri (257 espécies [Sampaio 1995]), 

lenhosas, [Ferraz et al. 1998]), Ibimirim (139 espécies [Rodal et al. 1999]) e Buíque 
(120 espécies [Figueiredo et al. 2000]). Segundo Ratter et al. [1978], a área de Januária 

do Brasil Central, considerando suas matas secas, uma forma arbórea da caatinga, no 
extremo da distribuição do bioma.

do Peruaçu, localizado no norte do Estado de Minas Gerais.
 

O Vale do Peruaçu, onde está situado o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (PNCP), 
encontra-se inserido em uma região de transição entre os domínios do Cerrado e da 
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Caatinga. A região onde ocorre a vegetação xerofítica do norte mineiro é considerada 

Gerais [Costa et al. 1998].

O Cerrado é o segundo maior bioma do país em área, apenas superado pela Floresta 
2, o que representa aproximadamente 

contínua, o Distrito Federal e os estados de Goiás, Tocantins, Rondônia, Bahia, Ceará, 
Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais [Ribeiro 
& Walter 1998], além de uma pequena região no Paraná. O Cerrado é considerado 
a savana de maior biodiversidade vegetal do mundo, e uma das 25 áreas do mundo 
críticas para a conservação (hotspot), em virtude da sua riqueza biológica e da alta 
pressão antrópica a que vem sendo submetido [Mittermeier et al. 2000]. A Caatinga é 
o bioma de clima mais seco do Brasil, o tropical semi-árido, sendo sua principal área 
de ocorrência a região Nordeste, abrangendo áreas dos estados do Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe e Bahia, estendendo-se até o 
Norte de Minas Gerais (região Sudeste) [Brandão 2000]. Segundo o MMA/SBF [2002], 
as áreas do bioma em Minas Gerais são consideradas enclaves de caatinga de grande 

e de Cerrado. 

compartilhem espécies com outros biomas. Além do clima, da química e física do solo, 
da disponibilidade de água e nutrientes, e da geomorfologia e altitude, a distribuição 

[Ribeiro & Walter 1998].

Florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), Savânicas (Cerrado 

Limpo). 
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de espécies arbóreas e formação de dossel. Na área do Vale do Peruaçu são encontradas 

bem drenados ou mal drenados. Já a Mata Seca não possui associação com cursos de 

& Walter 1998].  

A Mata Ciliar
da região do Cerrado, onde as copas das árvores de ambas as margens não se tocam, 

rio [Ribeiro & Schiavini 1998]. Em geral a mata é relativamente estreita em ambas 
as margens, e ocorre geralmente sobre terrenos acidentados, podendo haver uma 

típicas são predominantemente caducifólias, com algumas sempre-verdes, conferindo 
à Mata Ciliar um aspecto semidecíduo. Há diferentes graus de queda das folhas na 
estação seca. Florísticamente é mais similar à Mata Seca, diferenciando-se desta pela 
associação ao curso de água e pela estrutura, que em geral é mais densa e mais alta, com 

predominantemente eretas, variam em altura de 20 a 25 metros, com alguns poucos 
indivíduos emergentes alcançando 30 metros ou mais. Ao longo do ano as árvores 

que podem ser dominadas por poucas espécies.

A Mata Ciliar no Vale do Peruaçu foi observada na zona do carste, às margens do 
rio Peruaçu e no Vale dos Sonhos. Apesar da presença de algumas árvores deciduais, 

As espécies predominantes são: Inga marginata, Ficus obtusiuscula, Ficus obtusifolia, 
Cariniana estrellensis, Triplaris gardneriana, Anadenanthera colubrina var. colubrina, 

, Myracrodruon urundeuva e Zanthoxyllum riedelianum 
(IBAMA 2005). Em alguns trechos, a mata ciliar do rio Peruaçu foi mantida em um 

(regos) desviados no Vale do rio Peruaçu pelos habitantes. 
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Mata de galeria

A Mata de Galeria
e córregos, onde as copas das árvores de ambas as margens formam uma galeria 

Schiavini 1998]. Geralmente localiza-se nos fundos de vales ou nas cabeceiras de 

é quase imperceptível quando ocorre com Matas Ciliares, Matas Secas ou mesmo 

interior a umidade relativa é alta mesmo na época mais seca do ano. A presença de 
árvores com saliências nas raízes é freqüente, principalmente nos locais mais úmidos. É 

Galeria não-Inundável e Mata de Galeria Inundável. 

No Vale do Peruaçu ocorre a Mata de Galeria Inundável, que, segundo Ribeiro & Walter 

onde o lençol freático está próximo ou sobre a superfície do terreno na maior parte dos 
trechos durante o ano todo, mesmo na estação seca.  No Vale do Peruaçu caracteriza-se 
pela presença de Xylopia emarginata, Tapirira guianensis, Calophyllum brasiliensis e 
Dendropanax cuneatum. No sub-bosque é comum a presença da samambaia Blechnum 
brasiliensis e da orquídea Oeceoclades maculata. Este é o ambiente do Vale do Peruaçu 

, mas sempre em sua 
forma adulta.

APA Veredas do 
Peruaçu e ocorre como faixas estreitas marginais ao rio Peruaçu. 

al.[1991])

A 

e principalmente da profundidade do solo. A Mata Seca não possui associação com 
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queda de folhas no período seco, a Mata Seca pode ser de três subtipos: Mata Seca 
Sempre-Verde, Mata Seca Semidecídua e Mata Seca Decídua. A altura média do estrato 
arbóreo varia entre 15 e 25 metros, sendo a grande maioria das árvores eretas, com 
alguns indivíduos emergentes [Ribeiro & Walter 1998]. Na época chuvosa as copas 
tocam-se,
dossel na época chuvosa desfavorece a presença de muitas plantas arbustivas, enquanto 
a diminuição da cobertura na época seca não possibilita a presença de muitas espécies 

Nas áreas tropicais, é composta por árvores de porte médio. Próximo aos cursos de 
água as espécies arbóreas apresentam um comportamento menos caducifólio, e o estrato 

et al. 
[1991])

planície sanfransciscana e as da zona de carste, em relação à deciduidade e à ocorrência 
comum de muitas espécies vegetais, há entre elas diferenças em relação à estrutura 

presença da barriguda (Cavanillesia arborea), árvore típica do ambiente de mata 
seca. São marcantes no estrato arbóreo destas tipologias, Myracrodruon urundeuva, 
Goniorrachis marginata, Schinopsis brasiliensis, Caesalpinia pyramidalis, Talisia 
esculenta, Enterolobium contorsiliquun, Zizyphus joazeiro, , 

, Thiloa glaucocarpa e Cereus jamacaru. 
Dentre as espécies presentes no sub-bosque estão: Neoglaziovia variegata, Dioscorea sp., 
Adiantum , Calathea sp., Phyllanthus sp., Croton cf. echinocarpus e 
gardneriana
extensas áreas, é grande a presença das lianas: Ipomoea nil,  

cf. virginalis e Pithecoctenium 
crucigerum [IBAMA 2005]. 

A tipologia mais comum na região é a do Carste que está representada por extensas 
áreas contínuas em bom estado de conservação, especialmente nas proximidades dos 

encontra-se em torno de 12-15 m, enquanto a Mata Seca da planície sanfranciscana 
pode atingir até 20m [IBAMA 2005].

indivíduos arbóreos de ca. 10-25 m e muitos indivíduos baixos de pequeno diâmetro, 
entremeados de cipós espinhosos. O estrato herbáceo está presente nas áreas mais 
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abertas e livres de cipós. As áreas menos perturbadas apresentam muitos indivíduos 
de grande porte, poucas árvores de baixo diâmetro e praticamente sem a presença de 
cipós espinhosos. O estrato herbáceo é esparso e composto por espécies que não foram 
encontradas em nenhuma outra área amostrada.

et 
al. [1991].

a diferença entre o nível do rio e a margem torna-se mais alta. Nesse período, algumas 
árvores perdem as folhas, caracterizando a semideciduidade dessa vegetação. Em geral, a 

de derrubadas, sendo comum o estágio secundário, do qual é característica a presença 
de Senna spectabilis. Entre as árvores mais freqüentes estão Albizia hasslerii, Zizyphus 
joazeiro, , Hymenaea courbaril¸ Anadenanthera colubrina var. 
colubrina, Sideroxylon obtusifolium, Schinopsis brasiliensis e . 

maior presença de árvores perenifólias na base das escarpas, as quais se destacam no 
período seco. No sub-bosque é muito comum a presença de Olyra sp. [IBAMA 2005].

savânicas: Cerrado Sentido Restrito, Parque de Cerrado e Veredas. 

Cerrado sentido restrito

O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas, 

queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies 
apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após 
queima ou corte. Na época chuvosa, as camadas subarbustiva e herbácea tornam-se 
exuberantes, devido ao seu rápido crescimento. Os troncos das plantas lenhosas em 
geral possuem cascas com cortiça espessa, fendida ou sulcada, e as gemas apicais 
(responsáveis pelo crescimento dos vegetais) de muitas espécies são protegidas por 
densa quantidade de pêlos. As folhas em geral são rígidas e com consistência de couro. 

relatado na literatura que as árvores não sofrem restrição de água durante a estação seca, 
pelo menos aquelas espécies que possuem raízes profundas. Vários fatores parecem 
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da vegetação.

Devido à complexidade dos fatores condicionantes (clima, fertilidade do solo, quantidade 

as principais o Cerrado Denso, o e o Cerrado Ralo

gradação da densidade das árvores é decrescente do Cerrado Denso ao Cerrado Ralo. O 
Cerrado Denso é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo, com cobertura 

alta de Cerrado sentido restrito. As camadas da vegetação de arbustos e ervas são menos 
adensados, provavelmente devido ao sombreamento resultante da maior cobertura das 
árvores.  O  um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo-

Trata-se de uma forma comum e intermediária entre o Cerrado Denso e o Cerrado Ralo. 
O Cerrado Ralo é um subtipo da vegetação arbóreo-arbustiva, com cobertura arbórea 

de Cerrado sentido restrito
 

mas com predomínio do Cerrado Denso. O Cerrado sentido restrito predomina na porção 
superior do vale do rio Peruaçu, sendo que no interior do PNCP localizam-se em sua 
parte norte e oeste [IBAMA
de Cerrado foram: Dimorphandra gardneriana, Dalbergia miscolobium, Qualea 

 Brosimum gaudichaudii, Anacardium nanum, Enterolobium gummiferum, 
Lafoensia pacari, Byrsonima coccolobifolia, Vochysia thyrsoidea, Terminalia fagifolia, 
Buchenavia tomentosa, Kielmeyera coriacea, Tabebuia ochracea, Copaifera martii, 
Caryocar brasiliense, Pterodon emarginatus e Xylopia aromatica.  Nos estratos 
inferiores destacam-se Duguetia furfuracea, Cereus mirabella, Pseudoananas 
sagenarius, Attalea geraensis, Bauhinia ungulata, Senna cana e diversas espécies de 
Aristida [IBAMA 2005].

È uma formação caracterizada pela presença de árvores agrupadas em pequenas 

Oliveira Filho [1992], a origem dos murundus está muito vinculada à atividade dos 
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No vale do Peruaçu, algumas árvores concentram-se nos murundus e estão ausentes nos 
Xylopia aromatica, Eriotheca 

pubescens, Curatella americana, Copaifera martii, Anacardium nanum, Tabebuia 
aurea, Tocoyena formosa e Byrsonima cf. sericea [IBAMA 2005].

Vereda

(buriti) emergente, em 
meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas [Ribeiro 
& Walter 1998].  Geralmente são circundadas por Campo Limpo úmido, e os buritis 
não formam dossel como acontece no Buritizal [Ribeiro & Walter 1998].   Na Vereda 

[Ribeiro & Walter 1998].   

No vale do rio Peruaçu, as veredas apenas são encontradas a montante da comunidade 
PNCP, mas dentro da APA e do Parque Estadual 

Veredas do Peruaçu (PEVP) [IBAMA 2005]. A densidade de buritis ( ) 

destaca na paisagem pelo seu grande porte, diversas outras plantas são observadas nos 
estratos inferiores, incluindo alguns agrupamentos arbóreos [IBAMA 2005]. Quando 
esses agrupamentos tornam-se mais presentes, constitui-se a Mata de Galeria Inundável, 

Junto aos buritis é comum a presença de outra palmeira, a buritirana Mauritiella armata, 
com frutos e folhas semelhantes, mas de menor porte, munida de espinhos e formando 
densas moitas [IBAMA 2005]. Também se observam algumas espécies da família 
Melastomataceae, a qual possui baixa ocorrência nos outros ambientes da região. Esta 
família é especialmente presente nas bordas das veredas, onde é comum a ocorrência de 

Macairea radula, formando uma linha divisória 
entre os buritizais e uma faixa de campo, o qual faz contato com o cerrado [IBAMA 
2005].

calcários. Possui estreita ligação com as matas secas, as quais se desenvolvem no 

Predominam as formas arbustivas e herbáceas, apesar de se presenciar diversas árvores 

as plantas desse ambiente [IBAMA 2005]. Predominam nesta formação espécies de 
Bromeliaceae (Encholirium luscor), Cactaceae (Opuntia saxatilis), Euphorbiaceae 
(Cnidosculus urens, Euphorbia sipolisii), Loasa rostrata e Cissus bahiensis. Entre as 



120

árvores mais freqüentes no entorno desses ambientes, destacam-se Piranhea securinega, 
Cecropia saxatilis, Tabebuia spp., Ficus calyptroceras, Cavallinesia arborea e Chorisia 
cf. ventricosa [IBAMA 2005].

C

se desta pela ausência, ou rara presença, de espécies espinhentas, a exemplo das 
Mimosa spp. e Piptadenia spp., as quais são freqüentes na segunda tipologia 

[IBAMA 2005]. Fernandes [2000] refere-se ao carrasco como componente do bioma 

praticamente, sem estrato herbáceo. Rizzini [1979)]também cita a presença do carrasco, 

de carrasco e caatinga arbustiva uma mistura de cerrado e caatinga, com elementos 

e do cerrado. Possui alguns elementos comuns a estes ambientes, mas diversas espécies 
próprias, muitas comuns aos ambientes das caatingas. Apesar de haver um gradiente 
entre a mata seca e o carrasco e entre o cerrado e o carrasco, este possui seus aspectos 
particulares, o que o individualiza como uma unidade vegetacional. A altura do dossel 

intensa deciduidade, ao contrário do cerrado que é perenifólio, e em menor grau que a 
mata seca, onde a perda de folhas é quase total. Destaca-se no ambiente do carrasco a 
elevada densidade do estrato arbustivo. Trata-se de um emaranhado de troncos e galhos 

passagem por essa vegetação. Plantas herbáceas são pouco representadas no carrasco. 

diversidade vegetal. Entre as plantas de maior ocorrência estão diversas espécies dos 
gêneros Byrsonima e Heteropteris, Dalbergia frutescens, Jacaranda pulcherrima, 
Terminalia fagifolia, Andira sp., Aspidosperma sp., Bowdichia virgilioides, Pterodon 
emarginatus, Machaerium opacum, Senna cana, Thiloa glaucocarpa, Manihot sp., 
Platypodium elegans, Hymenaea sp. e Callisthene microphylla [IBAMA 2005].

C

 Os

IBAMA 2005]. No médio e no baixo curso do 

compostos por outras espécies vegetais [IBAMA
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outros. Esta partição espacial se relaciona, muitas vezes, à profundidade do corpo de água 

predomínio de Cyperus giganteus, em outros de Polygonum punctatum, ou de Ludwigia 
elegans, ou de Typha angustifolia, ou de Eleocharis montana, ou de Echinodorus 
subalatus e assim por diante [IBAMA
mesmas espécies podem compartilhar a comunidade, aumentando assim a riqueza 

IBAMA 2005]  Estas comunidades aluviais, segundo Lombardi et al. [2005), 

em reter água. Apesar da maior parte das áreas estudadas mostrarem sinais variáveis 
de alteração antrópica, particularmente as áreas inundáveis ao lado do rio Peruaçu, o 

Amostragens adicionais e coleta intensiva ao longo do vale do rio Peruaçu certamente 

É importante ressaltar que as coletas realizadas no Vale do Peruaçu permitiram a 
descrição de quatro espécies anteriormente desconhecidas: Calliandra carrascana 
[Barneby 1998], Oryctina eubrachioides e O. quadrangularis Sida 
laciniata [Bovini 2001], além da descoberta de outras ainda não descritas: Alternanthera 
sp. [J.C. Siqueira, com. pess.] e Daphnopsis sp. [L. Rossi, com. pess.]. Abriga também 
diversas espécies raras (Cuervea crenulata, Trachypteris pinnata) e novos registros 
de ocorrência em Minas Gerais como Asplenium laetum [Murakami & Moran 1993], 
Caesalpinia gardneriana [Lewis 1998], Cissus bahiensis e C. spinosa [Lombardi 2004], 
Ctenitis ampla (primeiro registro para o Brasil, registrado anteriormente da Colômbia 
até a Argentina), Heteranthera seubertiana e Hydrothrix gardneri [Castellanos 1959], 
Marsilea ancylopoda (coletada anteriormente apenas na Bahia e no Rio Grande do Sul), 
e Selaginella tenella, que apesar de possuir ampla distribuição na região Neotropical, 
ainda não tinha sido citada para o Estado de Minas Gerais.

A presença de vegetação de cerrado e caatinga entremeadas em manchas torna a região 

dois domínios, sem contar a importância das características cênicas e dos sítios de valor 
arqueológico. A conservação e conhecimento da vegetação do vale do rio Peruaçu é 

de se constituir em importante reservatório da diversidade da vegetação xerofítica 
calcícola e de caatinga de Minas Gerais, citada por Costa et al. [1998] e Velloso et al. 

Minas Gerais.
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4 - Aspecto da Mata Ciliar do rio Peruaçu no interior da clarabóia.



126

6 - Aspecto da Mata Seca Decídua na estação seca destacando os ipês-amarelos.
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7. Aspecto de uma área de Carrasco.

8. Aspecto da borda de uma área de Carrasco na estação seca.
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Vertebrados da região do vale do rio Peruaçu 

Raquel Teixeira de Moura1

The Peruaçú Valley region is a key karstic region from Minas Gerais, Southeastern 
Brazil with a high faunal biodiversity sheltering species typical from the cerrado and 

biodiversity conservation in the Minas Gerais state.

threatened with extinction); 25 amphibians (two new, unrecognized species for science); 
16 species of snakes; 9 species of lizards; one turtle, and one aligator species threatened 
with extinction; at least 332 bird species (16 threatened with extinction) and 64 mammal 
species (19 of them included in redlisting categories).

Hunting is still a common practice in the region although mainly for subsistence. Among 

most commonly hunted mammals are cervids (Mazama gouazoubira and M. americana), 

paca (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus sp., Euphractus sexcinctus, Cabassous sp.), 
and the rock cavy (Kerodon rupestris). There are evidences of populational decline of 
some large mammals such as the Brazilian tapir (Tapirus terrestris) and the howley 
monkeys (genus Alouatta). In this paper, it is presented the distribution of mammal 

species occupying the different environments within Peruaçu Valley.

A região do vale do Rio Peruaçu é uma importante região cárstica brasileira, rica em 
diversidade biológica, abrigando espécies da fauna características dos biomas Cerrado 

biodiversidade do Estado de Minas. 

(quatro ameaçadas); 25 espécies de anfíbios (duas espécies novas para a ciência); 16 

-
gia,   Instituto de Ciências Biológicas. Universidade Federal de Minas Gerais,  e-mail: rqtmou-
ra@icb.ufmg.br
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mínimo 332 espécies de aves registradas (16 ameaçadas de extinção); 64 espécies de 
mamíferos (19 incluídas em alguma categoria de ameaça).

A caça ainda é praticada na região do vale do rio Peruaçu principalmente com a 

(Mazama gouazoubira e Mazama americana), queixada (Tayassu pecari) e catitu (Pecari 

sp.), e do mocó (Kerodon rupestris). Há o indício de declínio populacional de certas 
espécies como a anta (Tapirus terrestris) e, sabe-se que dentre os primatas os guaribas 
(Alouatta spp.) são preferidos. É apresentado um esquema de ocorrência das espécies 

de mamíferos nos diferentes ambientes do vale do rio Peruaçu.

Introdução

No norte de Minas Gerais localiza-se o vale do rio Peruaçu, que abrange parte dos 

de Minas [Moura 1998a; Piló 1997; GBPE/FNMA/MMA 1999; IBAMA 2005]. O rio 

em diversidade biológica, existindo ambientes característicos do bioma Cerrado e 

GBPE/FNMA/MMA 1999; IBAMA 2005].

Por outro lado, o vale é uma grande e importante região cárstica brasileira, com muitas 
cavernas, abrigos e cânions, o que atraiu grupos indígenas pré-históricos. Seguramente, 
nessa região, os achados arqueológicos revelam-nos parte da história do passado. É 
uma região muito rica, considerando a arqueologia, espeleologia, paleontologia, e a 
biodiversidade da fauna em geral, inclusive a bioespeleologia [Prous 1992; Moura 
1998; Piló 1997; GBPE/FNMA/MMA 1999; IBAMA 2005]. Nesse texto será analisada, 
de modo mais detalhado, a fauna de mamíferos da região do vale do rio Peruaçu. 

A região do vale do rio Peruaçu está inserida nas áreas prioritárias para conservação de 
biodiversidade do Estado de Minas e está representada por uma Unidade de conservação 
(UC) estadual, o Parque Estadual Veredas do Peruaçu (PEVP) e duas UCs federais: Parque 
Nacional Cavernas do Peruaçu (PNPC); e Área de Proteção Ambiental  Cavernas do 
Peruaçu (APA). Localizado no norte do Estado, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu 
(PNCP
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O Parque Estadual Veredas do Peruaçu foi criado em 1994, abrangendo uma área de 

1)

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (PNCP), criado em 1999, localiza-se em uma 
região de transição entre dois biomas, o cerrado e a caatinga [Rizzini 1979; Ferri 1980; 
Fernandes 1998; GBPE/FNMA/MMA

o IBGE
de Floresta Estacional Decidual Montanha, Floresta Estacional Semi-decidual, Savana 

(cerradão), savana arborizada (cerrado), savana-parque (campo cerrado), e, savana 
gramíneo–lenhosa (campo graminoso) [IBGE 1992]. Na região dos cerrados estão as 

secas (sempre-verde, semidecídua e decídua) [Sano & Almeida 1998]. As veredas 
são encontradas fora do PNCP, mas dentro da APA Cavernas do Peruaçu e do Parque 
Estadual Veredas do Peruaçu [IBAMA 2005].



13
2

Figura 1 - Unidades de Conservação e cobertura vegetal da região do vale do rio Peruaçu [Fonte: IBAMA, 2005].
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O vale cárstico é a área mais característica do vale do rio Peruaçu, com escarpas de 
calcário abruptas e vales com fundo relativamente estreito. É um ambiente típico da 
Floresta Estacional Decidual, contendo também Floresta Estacional Semidecidual 

Um dos aspectos importantes da região é a e existência de uma grande diversidade de 
ambientes, muitos deles extensos e bem conservados (GBPE/FNMA/MMA 1999; IBAMA 
2005]. Áreas relativamente grandes e de boa qualidade ambiental são requisitos básicos 

tamanho populacional que assegure a existência de uma população por determinado 

A região em estudo possui grande capacidade para manutenção de processos ecológicos, 
principalmente se permanecerem os corredores ligando os diferentes ambientes que 

grande riqueza ambiental, com a existência de diferentes ambientes, e alta diversidade 

Cavernas do Peruaçu (PNCP) e o Parque Estadual Veredas do Peruaçu, importante para 

Tapirus terrestris), onça pintada 
(Panthera onça); e de espécies que possuem alta taxa de dispersão, como o lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus) e queixada (Tayassu pecari). Estes animais necessitam de 

[IBAMA 2005].  

Apesar de localizar-se mais distante do vale do rio Peruaçu, a fauna de mamíferos 
do Parque Nacional Grande Sertão Veredas (PNGSV
Este Parque situa-se a montante do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, na bacia do 
Rio Preto. Foi criado em 1989 e possui uma área de 83.363 ha, onde se encontram os 
ambientes: cerrado, carrasco e veredas. É uma importante UC e, devido a sua localização 
funciona como corredor para a fauna fazendo parte do mosaico de UCs do norte de 
Minas Gerais. Possui uma rica fauna de mamíferos semelhante à que ocorre no vale do 
Rio Peruaçu. 
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Figura 2 - Localização do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu [Fonte: IBAMA, 2005].

vale do rio Peruaçu 

O patrimônio espeleológico encontrado no PNCP é um dos mais importantes em nível 
nacional e mundial. Das 3000 cavidades subterrâneas cadastradas no Brasil (Sociedade 
Brasileira de Espeleologia), aproximadamente 180 formam o grupo da região de estudo 
[GBPE/FNMA/MMA 1999; IBAMA 2005]. A gênese do vale cárstico do rio Peruaçu está 
associada ao abatimento de antigas galerias que formam um cânion vertical com mais 

mais de 70 sítios arqueológicos e paleontológicos [Piló 1989]. 

Levantamentos paleontológicos realizados em cavernas cársticas, da formação Bambuí, 
como as existentes no rio Peruaçu, são importantes em relação ao conhecimento dos 
animais do Pleistoceno [Piló 1989; Cartelle 1994]. A região do vale do rio Peruaçu 
possui importante acervo paleontológico [IBAMA 2005]. 

(Alouatta sp.), veado (Mazama sp.), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), 
veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus), e pequenos carnívoros. Na Gruta do 
Carlúcio, foram encontrados fósseis de moluscos, roedores, quirópteros, anuros, e 
uma anta (Tapirus americanus). Na Gruta Rezar, ossos de anta (Tapirus americanus). 

Catonyx cuvieri (Mylodontidae: 
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Scelidotheriinae). Na Gruta Volta da Serra III (Olhos do Brioco), ossos pertencentes 
Catonyx 

cuvieri Valgipes bucklandii Hoplophorus 
euphractus [IBAMA 2005].

As descobertas paleontológicas do naturalista Peter Wilhelm Lund nas grutas do centro 
de Minas Gerais foram importantes para o conhecimento da fauna de mamíferos fósseis 
do Brasil central. Ele descreveu muitas espécies de mamíferos, muitas delas existentes 

existente no passado [Cartelle 1994; Cartelle 1999]. A lista de mamíferos elaborada por 
Lund possui 79 espécies de mamíferos atuais e 92 fósseis [Leite & Costa 2002]. Ele 
constatou que a fauna pleistocênica era mais rica que a atual e, que as espécies presentes 

Pleistoceno  e não espécies distintas, como foi pensado inicialmente [Lund 1950a]. 

Apesar de haver dúvida quanto à data em que ocorreu a colonização da América do 

& Neves 2002], considera-se como certo que os primeiros colonos encontraram aqui 

Pleistoceno [Lund 1950]. Pesquisas recentes comprovaram esta contemporaneidade 
[Cartelle 1999; Prous 2002; Neves & Piló 2003].  No entanto, não dispomos ainda de 

teriam interagido com o Homem nesta região.

região do vale do rio Peruaçu 

Poucos estudos sobre fauna foram realizados na região. O trabalho mais completo de 

do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e entorno. Foi feito um levantamento de 
vários grupos da fauna de vertebrados e invertebrados [IBAMA 2005]. Além deste, 
foram realizados alguns levantamentos esporádicos, e não sistemáticos, da fauna de 
mamíferos, na região do vale do rio Peruaçu. Algumas espécies deles foram registradas 
no vale cárstico do rio Peruaçu durante levantamento espeleológico realizado na região 
[GBPE/FNMA/MMA 1999]. Este estudo incluiu a análise espeleológica, bioespeleológica, 

Peruaçu, inclui 68 espécies de peixes, sendo 62 características da bacia do rio São 
IBAMA 2005] (Anexo 1). 
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pesca. Em termos de conservação vale ressaltar a existência da espécie troglóbia 
Trichomycterus itacarambiensis, o bagre-cego encontrado na caverna Olhos d´água, 

animais troglóbios, assim, quaisquer espécies que pertençam a essa categoria, são 
automaticamente colocadas no status de ameaçadas, devido à distribuição restrita e 
elevado grau de endemismo [IBAMA 2005]. 

de anfíbios (sendo duas espécies novas para a ciência), e 32 répteis (16 espécies de 
IBAMA 2005] (Anexo 2). A espécie 

Caiman latirostris
extinção no Estado de Minas Gerais [IBAMA 2005; Machado et al. 1998]. Dentre os 

IBAMA 2005]. Foram aproximadamente 332 
espécies de aves registradas, sendo 16 incluídas na lista das ameaçadas de extinção 
(arara-azul, papagaio, urubu rei). Esse número de espécies somado ao número daquelas 

para caça e pelas suas penas [IBAMA 2005] (Anexo 3).

A Mastofauna registrada na região do vale do rio Peruaçu compreende 64 espécies de 
Callithrix sp. e 

Mazama
Deste total, 19 espécies estão em alguma categoria de ameaça [Machado et al. 1998; 
Machado et al. 2005] (Tabela 1).

  STATUS REF.

  
IUCN 
2007

IBAMA MINAS  

     
Callithrix penicillata mico estrela, sauim    1,2

Allouatta caraya Barbado    1,2,3,7
Callithrix sp. Mico    3

     
Cerdocyon thous graxaim, raposa    1,2,7
Lycalopex vetulus Raposa, raposinha   X 1,2,7,6

Chrysocyon brachyurus lobo guará, guará  VU X 1,2,7,6

Speothos venaticus
cachorro-do-mato-

vinagre
VU VU X 1

Nasua nasua Quati    1,2,7
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Procyon cancrivorus
mão-pelada, guaxinim, 

meia-noite
   1,2,7

Conepatus semistriatus    1,2,7
Eira barbara irara, papa-mel    1,2,7
Galictis cuja Furão    1,2,7

Lontra longicaudis Lontra   X 1,2,7
Oncifelis colocolo gato-palheiro  VU  1,7
Leopardus pardalis  VU X 1,2,7

Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno  VU X 1,2,7

Herpailurus yaguarondi gato-mourisco    1,2,7
Panthera onca            onça, onça-pintada  VU X 1,2,7

Puma concolor 
onça-parda, puma, 

suçuarana
 VU X 1,2,3,7

     
Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira  VU X 1,2,7,6

Tamandua tetradactyla 
tamanduá-mirim, 

mixila
  X 1,2,7

     
Dasypus novemcinctus tatu galinha    1,2,7
Dasypus septemcinctus tatuí, china    1,2
Euphractus sexcinctus tatu-peba, tatu-peludo    1,2,7

Cabassous unicinctus 
tatu-de-rabo-mole; 

rabo-de-couro
  X 1,2,7

Tolypeutes tricinctus  tatu-bola VU VU X 1,2
Priodontes maximus  tatu-canastra VU VU X 1,2,7

ARTIODACTYLA
     

Pecari tajacu catitú, cateto, caitetu   X 1,2,7

Tayassu pecari 
queixada, porco-do-

mato
  X 1,2 

Mazama americana veado-mateiro    1,2,7
Mazama gouazoubira  veado-catingueiro    1,2,7

Blastocerus dichotomus
cervo, veado-galheiro, 

suçuapara
VU VU X 1,2,7

Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro   X 1,2,7
Mazama sp.  Veado    3

PERISSODACTYLA
     

Tapirus terrestris Anta VU  X 1,2,7
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DIDELPHIMORPHIA
     

Didelphis albiventris Gambá, saruê    1,2,7
Monodelphis domestica Catita    1

Marmosops incanus Catita    1
Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos    2

RODENTIA      
Hydrochaeris 
Hydrochaeris

Capivara    1,2,3,7

Dasyprocta sp. Cutia    1,2,7
Cuniculus paca Paca    1,2,7

Cavia  sp.     Preá    1,2
Galea spixii Preá    1

Coendou prehensilis
Ouriço cacheiro, 

porcoespin
   1,2,7

Kerodon rupestris Mocó    1,2,3
Trichomys apereoides Punaré, rabudo    1,2

Oligoryzomys sp. rato-do-mato    1
Bolomys lasiurus rato-do-mato    1

Roedor NI     3

LAGOMORPHA
     

Sylvilagus brasiliensis Tapeti    1,2,3,7

     
Anoura caudifer Morcego    1
Artibeus lituratus Morcego    1

Desmodus rotundus morcego-vampiro    1,5
Uroderma sp. Morcego    1

Carollia perspicicilata Morcego    1,5
Phillostominae  NI Morcego    1
Glossophaginae  NI Morcego    1

Rhynchonycteris naso Morcego    1
Furipterus horrens Morcego    5

Glossophaga soricina Morcego    5
Peropteryx kappleri Morcego    4
Peropteryx macrotis Morcego    4
Lionycteris spurelli Morcego    4

Micronycteris minuta Morcego    4
Phylloderma stenops Morcego    4

TOTAL:   64 Espécies 5 11 18

Tabela 1 - Lista de Espécies de Mamíferos registradas na região do vale do rio Peruaçu e seu 
status de ameaça.
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Status: VU: ameaçado na categoria vulnerável; X: ameaçado.
IBAMA IUCN: Lista de 
Espécies ameaçadas [2007]; Minas: Lista de Espécies ameaçadas do Estado de Minas 
[Machado et al. 199]
Referências: 1- IBAMA [2005]; 2- Moura, dados não publicados; 3- GBPE/FNMA/
MMA
6-  Moraes Jr. et al., 2005; 7- Freitas et al [ 2005].
Obs: Callithrix sp. e Mazama sp. não foram contabilizadas no total pois podem ser as 

Os dados obtidos sobre a comunidade de mamíferos na região do vale do rio Peruaçu, 
incluindo o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas, até o momento, somam 64 espécies [GBPE/FNMA/MMA 1999; Moura, neste 
volume; IBAMA
Moraes et al. 2005]. Na Tabela 1 estão listadas as espécies de mamíferos, sendo 19 
ameaçadas; 5 estão incluídas na lista de espécies ameaçadas da IUCN 2007, 11 na lista 
do IBAMA, [Machado et al. 2005], e 18 na lista de espécies ameaçadas do Estado de 
Minas [Machado et al. 1998]. Deste total, 2 são de Primatas, 16 Carnívoras, 2 Pilosas, 
6 Cingulatas, 6 Artiodactylas, 1 Perissodactyla, 4 Didelphimorphias, 11 Rodentias, 1 
Lagomorpha e 15 Chiropteras.

Um dos estudos sobre os mamíferos foi realizado no vale cárstico do rio Peruaçu durante 
trabalhos espeleológicos realizado na região [GBPE/FNMA/MMA 1999] Tabela 1. Esse 
estudo incluiu a análise espeleológica, bioespeleológica, cárstica e de impactos à região 

e fezes, mocó (Kerodon rupestris), veado (Mazama sp.), capivara (Hydrochaeris 
hydrochaeris), suçuarana (Puma concolor), um carnívoro, um roedor; através de 
vocalização, o guariba (Alouatta caraya) e mico (Callithrix sp.); e por visualização, o 
tapeti (Sylvilagus brasiliensis).

Durante trabalhos de arqueologia em outubro de 2001, Moura realizou um inventário 
de mamíferos no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e no Parque Estadual Veredas 
do Peruaçu, através de entrevistas com moradores locais. Nesse levantamento foram 
registradas 42 espécies de mamíferos para a primeira localidade e 22 para a segunda. 
Esta grande diferença de valores entre as áreas pode ter sido devido ao pouco tempo 
de pesquisa, principalmente na segunda localidade [Moura, dados não publicados] – 
(Tabela 1).
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Em 1997 foi realizado um levantamento de mamíferos voadores, através de observação 

espécies de morcegos nas localidades (Tabela 1): Gruta Bonita (Carollia perspicillata), 
Gruta dos Ossos (Furipterus horrens, Glossophaga soricina, Desmodus rotundus), 

Desmodus rotundus), Gruta do Salitre (Glossophaga soricina) [Tavares 

registradas em áreas cársticas de Minas Gerais [Tavares & Gregorin, em preparação]. 

Peropteryx kappleri, Peropteryx macrotis, Lionycteris spurelli, Micronycteris minuta, 
Phylloderma stenops
o morcego vampiro (Desmodus rotundus) foi a espécie mais abundante (Tabela 1); 

do Peruaçu [IBAMA 2005].   

Os mamíferos do durante a 

contam com 56 espécies (Tabela 1), sendo 18 espécies consideradas ameaçadas de 
extinção, segundo a lista do Estado de Minas Gerais [Machado et al. 1998], 11 na 

MMA 2003], e 3 estão presentes na lista Mundial [IUCN 2002]. 
Ressalta-se o registro do cachorro-do-mato-vinagre (Speothos venaticus), no vale 
cárstico. Essa espécie era considerada extinta em Minas Gerais, até o momento, não 
tendo sido registrada após 1842 [IBAMA 2005]. 

No vale cárstico e nas veredas, foi registrado o maior número de espécies ameaçadas 
de mamíferos. Na região das Veredas são encontradas áreas de cerrado em bom estado 

IBAMA 2005]. As 
espécies tatu-canastra (Priodontes maximus), queixada (Tayassu pecari) e Cervo do 
Pantanal (Blastocerus dichotomus) foram registradas em veredas associadas a ambientes 

Tolypeutes tricinctus), a onça-pintada 
(Panthera onça), a onça parda (Puma concolor), o gato-palheiro (Oncifelis colocolo) e o 
cachorro-do-mato-vinagre (Speothos venaticus). O tatu-canastra (Priodontes maximus) 
e o cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) foram registrados nas veredas, no 
Parque Estadual Veredas do Peruaçu.

Três espécies de mamíferos de médio e grande porte parecem estar associadas a 
ambientes característicos. A anta (Tapirus terrestris) e o queixada (Tayassu pecari) 

associados ao cerrado denso; o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), presente na área de 
IBAMA

de topo de cadeia como carnívoros de grande porte, como a onça (Panthera onca) e 
a Suçuarana (Puma concolor
como a anta (Tapirus terrestris) e queixada (Tayassu pecari).



141

Os veados Mazama spp. (M. americana e M. gouazoubira) são espécies comuns na 
região. Foram registradas em todos os sítios amostrados durante os trabalhos do plano 

campo dos lapiás, mata seca calcáreo, chapadão, vale cárstico, veredas.
 
No 

(Myrmecophaga tridactyla), a anta (Tapirus terrestris), a suçuarana (Puma concolor), a 
raposa (Lycalopex vetulus), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o queixada (Tayassu 
pecari), e o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira). Até o momento o cachorro-do-
mato-vinagre (Speothos venaticus) não foi encontrado [Moraes, Jr et al. 2005] (Tabela 
1).

No  (PNGSV) foi registrada a ocorrência 
de 35 espécies de mamíferos de médio e grande porte. Algumas são ameaçadas de 
extinção (Tabela 1). como o tatu-canastra (Priodontes maximus), o cervo-do-pantanal 
(Blastoceros dichotomus), e a anta (Tapirus terrestris) [Freitas et al. 2005]. O hábitat 
com maior riqueza de vestígios de mamíferos foi a Vereda (20), seguida do Carrasco 
(17), Cerrado (16), e Mata de Galeria (12).

rio Peruaçu 

A caça predatória e a caça de subsistência ainda existem na região e parecem ter um 

mastofaunística. Esta prática ainda ocorre na região do vale do rio Peruaçu com a 

cinegéticas (espécies apreciadas para caça). Em alguns casos os animais são capturados 
para serem utilizados como animais de estimação. Sabe-se que pessoas colocam 
fogo em palmeiras de buriti para derrubar ninhos de papagaios para comercialização 
[IBAMA 2005]. Outros casos incluem a caça a animais como o lobo-guará pelo fato 
desses predarem animais de criação, geralmente galinhas.

Atualmente as espécies potencialmente visadas para caça são veados (Mazama 
gouazoubira e Mazama americana), queixada (Tayassu pecari), catitu (Pecari tajacu), 
paca (Cuniculus paca) e tatus (Dasypus sp., Euphractus sexcinctus, Cabassous sp.). 
Os relatos de entrevistas apontam o declínio populacional de certas espécies como a 
anta (Tapirus terrestris
Veredas do Peruaçu. Em relação ao mocó (Kerodon rupestris), não se sabe ao certo o 

IBAMA 2005]. Dentre os 
primatas, os guaribas são apreciados para caça [Chiarello & Garetti1994]. 
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que são apreciadas para alimentação e assim, frequentemente caçadas. A seqüência 

espécies segue Wilson & Reeder, 2005. É apresentado um esquema de distribuição 
das espécies em relação aos ambientes em que ocorrem atualmente, na região 
do vale do rio Peruaçu (Esquema 1 ), e Parque Nacional Grande Sertão Veredas 
(Esquema 2). As espécies apreciadas para alimentação estão marcadas em cinza.  

 (macacos)

Alouatta caraya – denominado guariba ou barbado; esta espécie é encontrada nos biomas 
Cerrado, Pantanal e campos do sul do país. Um animal adulto pesa aproximadamente 
6500 g; é arborícola e possui a dieta frugívoro/herbívora [Fonseca et al. 1996] - (Foto 

gêneros de primatas neotropicais de maior peso, o que aumenta a suceptibilidade à 
predação humana [Peres 1994; Rylands & Mittermeier 1982]. Existem relatos de caça de 
guaribas da espécie Alouatta guariba, espécie de Mata Atlântica; na região sul da Bahia, 
onde a espécie quase desapareceu. São caçados também por causa das propriedades 
medicinais ou crenças populares sobre seu osso hióide [Mittermeier 1987]. Na Bahia, 
e norte de Minas, há uma superstição quanto ao osso hióide de barbado: uma mãe que 

menino, crescerá um homem forte, macho e de voz grossa.

                 Fêmea               Macho

Foto 1 - Alouatta caraya (barbado ou bugio-preto macho, fêmea amarela)

Geralmente a caça de carnívoros para alimentação não é comum. Caçadores dizem que 

Alguns carnívoros, como a lontra, são mortos porque se alimentam de peixes, e assim 
competem com os humanos, por este recurso alimentar. Em Minas Gerais, existem 
relatos de caça à onça para alimentação.
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Panthera onca (onça-pintada) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. Pesa 
aproximadamente 94500 g; é um animal terrestre e carnívoro.

Puma concolor (suçuarana) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal, e campos do sul (Fonseca et al., 1996). Pesa aproximadamente 
74500 g; é um animal terrestre e carnívoro.

(tamanduás e preguiças)

Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) – Ocorre em todos os biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. 
Pesa aproximadamente 30 500 g; é um animal terrestre e mirmecófago (alimenta-se de 
formigas e cupins).

Tamandua tetradactyla (tamanduá-de-colete) – Ocorre em todos os biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. 
Pesa aproximadamente 5200 g; é um animal escansorial (anda na terra e em árvores), e 
mirmecófago (alimenta-se de formigas e cupins).

Tatus 

Dasypus novencinctus (tatu-galinha) – Ocorre em todos os biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. Pesa 
aproximadamente 3650 g; é um animal terrestre, sua dieta é insetívoro-onívoro (Foto 2). 
É muito apreciado como caça.

Foto 2 - Dasypus novencinctus (tatu-galinha)
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Dasypus septencictus (tatu china ou tatuí) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. Pesa 
aproximadamente 1500 g; é um animal terrestre, sua dieta é insetívoro-onívoro. 

Euphractus sexcinctus (tatu-peba) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. Pesa 
aproximadamente 5400 g; é um animal semi-fossorial, sua dieta é insetívoro-onívoro. 
Algumas pessoas têm restrição de alimentarem-se desta espécie, por acreditarem que o 
animal, geralmente, escava cemitérios.

Cabassous unicinctus (tatu-de-rabo-mole) - Ocorre nos biomas: Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal [Fonseca et al. 1996]. Pesa aproximadamente 3200 
g; é um animal semi-fossorial, sua dieta é insetívoro-onívoro. É facilmente capturado e 
sua carne é muito apreciada por caçadores [Moura 1998b].

Tolypeutes tricinctus (tatu-bola) – Ocorre nos biomas Caatinga e Cerrado [Fonseca et 
al. 1996]. Pesa aproximadamente 1530 g; é um animal terrestre e sua dieta é insetívoro-
onívoro.

Priodontes maximus (tatu-canastra) - Ocorre nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal [Fonseca et al. 1996]. Pesa aproximadamente 26800 g; é um animal 
semi-fossorial, e mirmecófago, que se alimenta de formigas e cupins (Foto 3).

Foto 3 - Priodontes maximus (tatu-canastra)

 – porcos e veados 

Pecari tajacu (catitú) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
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Atlântica, Pantanal, e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. Pesa aproximadamente 
19000 g; é um animal terrestre e frugívoro-herbívoro (Foto 4). Vive em bandos mistos 
e permanentes que variam de tamanho, de acordo com a área e a disponibilidade de 
alimento, variando de 6 a 30 indivíduos [Costa 1998b].

Foto 4 - Pecari tajacu (catitu, porco-do-mato)

Tayassu pecari (queixada) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul. Pesa aproximadamente 30000 g; é um 
animal terrestre, e frugívoro-herbívoro; pesquisadores consideram-no onívoro, embora 
se alimente preferencialmente de frutos, sementes e raízes [Fonseca et al. 1996].  É o 
maior dos porcos-do-mato existente no Brasil. A espécie parece preferir ambientes mais 
úmidos, mesmo assim é encontrada em savanas mais secas. Vive em grupos geralmente 
grandes, de 50 a 100 indivíduos, sendo que grupos de cinco indivíduos também podem 
ser observados [Costa 1998c]. 

Mazama americana (veado-mateiro) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. Pesa 
aproximadamente 29000 g; é um animal terrestre e frugívoro-herbívoro (Foto 5).

Foto 5 - Mazama americana (veado)
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Mazama gouazoubira (veado-catingueiro) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996].  
Pesa aproximadamente 16000 g; é um animal terrestre e frugívoro-herbívoro.

Blastocerus dichotomus (veado-galheiro, cervo-do-pantanal) - Ocorre nos biomas 
Cerrado e Pantanal [Fonseca et al. 1996].  Pesa aproximadamente 108600 g; é um 
animal terrestre e frugívoro-herbívoro [Fonseca et al. 1996].  É o maior cervídeo sul-
americano, podendo pesar até 150000 g. São comumente encontrados solitários, exceto 

[Pinder 1998a].

Ozotocerus bezoarticus (veado-campeiro) - Ocorre nos biomas Cerrado, Pantanal e 
campos do sul. É um animal terrestre, herbívoro pastador e pesa aproximadamente 
35000 g [Fonseca et al. 1996], podendo chegar a 4000 g [Pinder 1998b]. Grupos mistos 
e temporários podem ser vistos ocasionalmente, com mais de dez indivíduos; mais 
frequententemente são encontrados indivíduos solitários ou aos pares. Ocorrem em 
cerrados, campos úmidos e veredas.

 - 

Tapirus terrestris – (anta) - Ocorre nos biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
e Pantanal [Fonseca et al. 1996].  Pesa aproximadamente 239000 g; é um animal 
terrestre, e frugívoro-herbívoro (Foto 6). É o maior mamífero terrestre brasileiro e está 

parece estar associado à água, com vegetação herbácea, embora ocorra também em 
locais secos. A palmeira é um item importante em sua dieta; os animais procuram locais 
onde ocorre maior densidade de palmeiras [Costa 1998d].

Foto 6 - Tapirus terrestris (anta)
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marsupiais

Didelphis albiventris (gambá, saruê) - Ocorre nos biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996].  Pesa aproximadamente 1250 g; é um 
animal escansorial (anda na terra e em árvores) e frugívoro-onívoro.

Hydrochaeris hydrochaeris (Capivara) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996].  
Pesa aproximadamente 50000 g; é um animal semi-aquático e herbívoro podador.

Dasyprocta sp. (cutia) – Ocorre em todos os biomas [Fonseca et al. 1996]. Pesa 
aproximadamente 2500 g; é um animal terrestre, frugívoro-herbívoro.

Foto 7 - Cavia sp. (preá)

Foto 8: Kerodon rupestris (mocó)

Cuniculus paca (paca) - Ocorre nos biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal, e campos do sul [Fonseca et al. 1996].  Pesa aproximadamente 8227 g; é um 
animal terrestre, frugívoro-herbívoro.



148

Cavia sp.;  Galea sp. (preá) - Ocorre no bioma Cerrado e Mata Atlântica [Fonseca et 
al. 1996].  Pesa aproximadamente 400 g; é um animal terrestre, frugívoro-herbívoro 
(Foto7).

Coendou prehensilis (ouriço caixeiro) - Ocorre nos biomas Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal [Fonseca et al. 1996].  Pesa aproximadamente 3360 
g; é um animal arborícola, frugívoro-granívoro (alimenta-se se frutos e sementes).

Kerodon rupestris (mocó) – Ocorre nos biomas Caatinga e Cerrado [Fonseca et al. 
1996]. Pesa aproximadamente 950 g; é um animal terrestre, herbívoro podador (Foto 

e os machos defendem esse território [Lacher 1981].

Trichomys apereoides (punaré) - Ocorre nos biomas Caatinga, Cerrado e Pantanal 
[Fonseca et al. 1996]. Pesa aproximadamente 339 g; é um animal terrestre, frugívoro-
herbívoro. 

(marsupiais) - 

Didelphis albiventris (gambás) - Ocorre nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Pantanal e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. Pesa aproximadamente 1250 g; é um 
animal escansorial e frugívoro/onívoro. A espécie que ocorre na Bahia é muito apreciada 
para alimentação.

 - 

Sylvilagus brasiliensis (tapeti) - Ocorre em todos os biomas: Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, e campos do sul [Fonseca et al. 1996]. Pesa 
aproximadamente 934 g; é um animal terrestre, herbívoro pastador.

Entre os achados de vertebrados, em sítios arqueológicos, encontraram-se peixes, 
anfíbios, aves, répteis e mamíferos; mas os vestígios desses grupos não oferecem 

de mamíferos nos sítios arqueológicos. Talvez pelo fato dos ossos preservarem-se 
melhor. Geralmente os ossos de animais dos outros grupos de vertebrados são mais 
frágeis e assim, pouco preservados.  
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Mesmo frágeis, são encontrados vestígios de animais destes diferentes grupos em 
sítios arqueológicos. Pode ser que tenham morrido por ali, arrastados por correnteza, 
ou mesmo terem sido levados e utililizados na alimentação. Não existe uma certeza se 
estes animais ou quais deles eram consumidos na alimentação. 

Os vestígios de fauna encontrados no Sítio Lapa dos Bichos [Kpnis 2002] são 
predominante de tatu (Dasypus novencinctus), seguido de mocó (Kerodon rupestris), 
preá (Cavia aperea), cobras e veados (Mazama sp.), respectivamente [Kinips 2002]. 
No sítio do Boquete a maior proporção é de tatu (Dasypus novencinctus), seguido de 
mocó (Kerodon rupestris), cobras, peixes, preá (Cavia aperea), e veados (Mazama sp.), 
respectivamente [Kinips 2002].

 Na Tabela 2 estão listadas as espécies de mamíferos atuais [IBAMA 2005; Moura, não 
publicado; GBPE/FNMA/MMA
em preparação; Moraes Jr. et al. 2005; Freitas et al. 2005], e as encontradas nos sítios 
arqueológicos [Kipnis 2002; Veloso & Resende 1992]. No total são 25 espécies, e, de 
um modo geral, observa-se uma grande concordância na lista das espécies, com alguma 
exceção para o grupo de primatas.

Considerando a análise de dados de vestígios arqueológicos dos sítios Lapa dos Bichos 
e Boquete [Kipnis 2002], e fauna atual, observa-se que a comunidade de mamíferos 
encontrada nos sítios é semelhante à comunidade atual; salvo diferenças em densidades, 

ser diferentes das atuais; e mais quinze espécies atuais são representadas nos sítios da 
região do vale do Peruaçu (Tabela 2). 

Alguns animais podem ter sido utilizados como alimentação, como o mocó (Kerodon 
rupestris). Por outro lado, o habitat do mocó é em ambientes rochosos, sob pedras, 
onde os animais abrigam-se e ali mantêm seu território, podendo morrer naturalmente 
nesses locais. O fato de existirem vestígios destes animais nos sítios não comprova, no 
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NOME COMUM REF ATUAL REFEF ARQUEOL

    

   

SP 1  10

SP2  10

Primata NI   11

Callithrix penicilatta mico 1

Alouatta caraya
barbado, guarida, 

bugio
1

   

Procyon cancrivorus 
mão-pelada, 

guaxinim, guaxo
1,2,7 10

Panthera onca                onça, onça-pintada 1,2,7 10

   

Tamandua tetradactyla 
tamanduá-mirim, 

mixila
1,2,7 10

Preguiça NI preguiça 10,11 

   

Dasypus novemcinctus tatu-galinha 1,2,7 10, 11

Euphractus sexcinctus tatu-peba, tatu-peludo 1,2,7 10,11

Dasypodidae NI tatu  11

   

Pecari tajacu caititú, cateto 1,2,7 10

Tayassu pecari
queixada, porco-do-

mato
1,2 10 (**)

Mazama sp. veado  10,11

   

Tapirus terrestris anta 1,2,7 10

   

Marmosa  sp. cuíca  10

Didelphis sp. gambá, saruê 1,2,7 10
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Hydrochaeris hydrochaeris capivara 1,2,7 10

Dasyprocta sp. cutia 1,2,7 10,11

Cuniculus paca paca 1,2,7 10,11

Cavia aperea preá 1,2 10,11

Kerodon rupestris macó 1,2,3 10,11

Roedor NI   10

   

Sylvilagus brasiliensis tapeti 1,2,3,7 10

 (**)Provavelmente só norte Minas

Referências: 1- IBAMA [2005]; 2- Moura não publicado; 3- GBPE/FNMA/MMA [1999]; 
et 

al. [2005]; 7- Freitas et al. [2005]; 10-Kipnis [2002]; 11-Veloso & Resende[ 1992].

Tabela 2 - Lista de Espécies de Mamíferos registradas em sítios Arqueológicos e Espécies 
Atuais.

O registro da preguiça (ordem Pilosa) foi obtido em apenas uma entrevista (Tabela 2), 
mesmo assim, foi considerada pelo fato do informante conhecer bem os animais. Essa 
informação deve ser checada com maior detalhe futuramente. Ressalta-se o registro de 
vestígios de preguiça no sítio arqueológico da Lapa dos Bichos.

A comunidade de mamíferos existente na região do vale do rio Peruaçu é bem 
estruturada; o que é comprovado pela presença de predadores de topo de cadeia (grandes 
carnívoros, como onças) e grandes mamíferos frugívoros/herbívoros (como anta, 
queixada e veados).  No vale cárstico e veredas associadas a cerrados, foi registrado o 

PNCP [IBAMA 2005]. É interessante salientar que esses ambientes são mais úmidos, e 

desses ambientes para refúgio, alimentação, reprodução, e dispersão [IBAMA 2005].

Grandes mamíferos herbívoros como o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), o 
veado galheiro (Blastoceros dichotomus), o tatu-canastra (Priodontes maximus), a anta 
(Tapirus terrestris), e o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), são encontrados 
na região do vale do rio Peruaçu, no Parque Estadual Veredas do Peruaçu.
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Eles geralmente necessitam de grande área para sobreviverem e se deslocam em grandes 
distâncias. O encontro esporádico com esses grandes animais proporciona uma boa 
caçada, mas este encontro pode ser eventual. Como exemplo, temos registro recente de 
pegadas de anta na entrada da Gruta Janelão [Moraes Jr. Com. Pessoal]. Arqueólogos 
encontraram vestígios de queixada, onça, capivara e anta na Lapa dos Bichos, sendo a 
maior proporção de queixada e onça. Na Lapa do Boquete foram encontrados vestígios 
de anta e queixada. 

A região do vale do rio Peruaçu é muito importante para a conservação da 

das comunidades, garantindo que continuem bem estruturadas, visando a persistência 
das espécies destes ambientes. É um local de importância para a conservação 
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Anta (Tapirus terrestris) 
Caititu (Pecari tajacu)
Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris)
Cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus)
Cutia (Dasyprocta sp.)
Gato mourisco (Herpailurus yaguarondi)
Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus)
Irara (Eira barbara)
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Jaratataca (Conepatus sp.)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Onça-pintada (Panthera onca)
Primatas (Alouatta caraya; Callithrix sp.)
Queixada (Tayassu pecari)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
Tamanduá-de-colete (Tamandua tetradactyla)
Tatu-bola (Tolypeutes tricinctus)
Tatu-canastra (Priodontes maximus) – cerrado
Tatu-de-rabo-de-couro (Cabassous unicinctus)
Tatu-peba (Euphractus sexcinctus)
Tatus (Dasypus novencinctus e D. septencinctus)
Veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus)
Veados (Mazama americana e M.guazoubira)

Chapadão
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris)
Gambá (Didelphis albiventris)
Jaratataca (Conepatus sp.)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Mão-pelada (Procyon cancrivorus)
Preá (Galea sp.)
Queixada (Tayassu tajacu)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
Tamanduá-de-colete (Tamandua  tetradactyla)
Tatu-de-rabo-de-couro (Cabassous unicinctus)
Tatu-peba (Euphractus sexcinctus)
Tatus (Dasypus novencinctus)
Veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus)
Veados (Mazama americana e M.guazoubira)

Cachorrinho-do-mato (Galictis sp.)
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
Cachorro-do-mato-vinagre (Speotos venaticus)
Caititu (Pecari tajacu)
Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris)
Cutia (Dasyprocta sp.)
Gato mourisco (Herpailurus yaguarondi)
Gato-do-mato pequeno (Leopardus tigrinus)
Gato-palheiro (Oncifelis colocolo)
Irara (Eira barbara)
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Jaratataca (Conepatus sp.)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Lontra (Lutra longicaudis)
Mão-pelada (Procyon cancrivorus)
Marsupiais 
Mocó (Kerodon rupestris)
Onça-pintada (Panthera onca)
Paca (Cuniculus paca)
Porco-espinho (Coendou prehensilis)
Preá (Cavia sp.)
Primatas (Alouatta caraya e Callithrix sp.)
Punaré (Trichomys apereoides)
Quati (Nasua nasua)
Queixada (Tayassu tajacu)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-de-colete (T.  tetradactyla)
Tapeti (Sylvilagus brasiliensis)
Tatu-bola (Tolypeutes tricinctus)
Tatu-de-rabo-de-couro (Cabassous unicinctus)
Tatu-peba (Euphractus sexcinctus)
Tatus (D. novencinctus e D. septencinctus)
Veados (Mazama americana e M.guazoubira)

Estadual Veredas do Peruaçu

: Lista de espécies de mamíferos, por ambientes, no Parque Nacional Cavernas do 
Peruaçu e  região. As espécies apreciadas para alimentação estão marcadas em cinza.
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Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
Caititu (Pecari tajacu)
Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris)
Gato mourisco (Herpailurus yaguarondi)
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Jaratataca (Conepatus sp.)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Mão-pelada (Procyon cancrivorus)
Mocó (Kerodon rupestris)
Preá (Cavia sp.)
Primatas (Alouatta caraya e Callithrix sp.)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-bandeira (M. tridactyla)
Tamanduá-de-colete (T.  tetradactyla)
Tatu-de-rabo-de-couro (C. unicinctus)
Tatu-peba (Euphractus sexcinctus)
Tatus (D. novencinctus e D. septencinctus)
Veados (M.americana e M.guazoubira)

Vale dos Sonhos
Cachorrinho-do-mato (Galictis sp.)
Jaratataca (Conepatus sp.) 
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Lontra (Lutra longicaudis)
Mão-pelada (Procyon cancrivorus)
Mocó (Kerodon rupestris)
Primatas (Callithrix sp.)
Quati (Nasua nasua)
Tapeti (Sylvilagus brasiliensis)
Veados (M.guazoubira)

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) 
Gambá (Didelphis albiventris)
Gato-do-mato pequeno (Leopardus tigrinus)
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Jaratataca (Conepatus sp.)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Mão-pelada (Procyon cancrivorus)
Mocó (Kerodon rupestris)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-bandeira (M. tridactyla)
Tamanduá-de-colete (T. tetradactyla)
Tatu-peba (Euphractus sexcinctus)
Tatus (Dasypus novencinctus)
Veados (M. guazoubira)

Cachorrinho-do-mato (Galictis sp.)
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
Caititu (Pecari tajacu)
Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris)
Cutia (Dasyprocta sp.)
Gato-palheiro (Oncifelis colocolo)
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Jaratataca (Conepatus sp.)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Mão-pelada (Procyon cancrivorus)
Primatas (Alouatta caraya e Callithrix sp.)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-bandeira (M. tridactyla)
Tamanduá-de-colete (T. tetradactyla )
Tapeti (Sylvilagus brasiliensis)
Tatu-peba (Euphractus sexcinctus)
Tatus (Dasypus novencinctus)
Veados (M. americana e M.guazoubira)

Estadual Veredas do Peruaçu

: Lista de espécies de mamíferos, por ambientes, no Parque Nacional 
Cavernas do Peruaçu e  região. As espécies apreciadas para alimentação estão marcadas em cinza.
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Veredas
Anta (Tapirus terrestris) 
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
Caititu (Pecari tajacu)
Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris)
Cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus)
Cutia (Dasyprocta sp.)
Gato-palheiro (Oncifelis colocolo)
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Onça-pintada (Panthera onca)
Quati (Nasua nasua)
Queixada (Tayassu tajacu)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
Tatu (Euphractus sexcinctus)
Tatus (Dasypus novencinctus)
Veado (Mazama guazoubira)
Veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus)

Anta (Tapirus terrestris) 
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
Caititu (Pecari tajacu) / Veado (Mazama 
guazoubira)
Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris)
Gambá (Didelphis albiventris)
Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus)
Irara (Eira barbara)
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Jaratataca (Conepatus sp.)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Mão-pelada (Procyon cancrivorus)
Paca (Cuniculus paca)
Cutia (Dasyprocta sp.)
Quati (Nasua nasua)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
Tamanduá-de-colete (Tamandua tetradactyla)
Tapeti (Sylvilagus brasiliensis)
Tatu-canastra (Priodontes maximus) - cerrado
Tatu-de-rabo-de-couro (Cabassous unicinctus)
Tatus (Dasypus novencinctus)
Veado (Mazama guazoubira) 
Veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus)

Anta (Tapirus terrestris) 
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
Caititu (Pecari tajacu)
Cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus)
Cutia (Dasyprocta sp.)
Gato-do-mato pequeno (Leopardus tigrinus)
Gato-mourisco (Herpailurus yaguarondi)
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Lobo guará (Chrysocyon brachyurus)
Mão-pelada (Procyon cancrivorus)
Raposa (Lycalopex vetulus)
Suçuarana (Puma concolor)
Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
Tamanduá-de-colete (Tamanduá tetradactyla)
Tatus (Dasypus novencinctus)
Veado (Mazama guazoubira)
Veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus)
Jaratataca (Conepatus sp.)

Estadual Veredas do Peruaçu

Lista de espécies de mamíferos, por ambientes, no Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas. As espécies apreciadas para alimentação estão marcadas em cinza.
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e grupos indígenas no Norte de Minas Gerais-região do 
vale do rio Peruaçu

Alenice Motta Baeta1

This article presents a concise account of the history of the settlement of the region: 

half of the 16th  century, until the beginning of the present century, when the area was 
divided into very large farms. In about 1663, the left margin of the São Francisco river, 

was only partially occupied by Indians. In the second part of this paper, we present the 
history of the Xakriabá

   

na segunda metade do séc. XVI, incentivadas pela metrópole por intermédio da recente 
instituição do Governo Geral que visava, dentre outros, organizar a administração das 

metais e pedras preciosas, garantindo também a posse territorial de terras desconhecidas 
no interior, que se encontravam “infestadas de silvícolas”.   

Em 1554 foi organizada uma entrada sob o comando de Francisco Bruzza de Espinosa, 

de capelão e missionário dessa entrada, foi designado o Padre Jesuíta João Aspicuelta 

estado da Bahia e o norte do estado de Minas Gerais.  
  
 Em seu relato sobre esta viagem, datado de 1555, Aspicuelta descreve o percurso 
da mesma, bem como a resistência por parte dos indígenas que habitavam o vale do 
São Francisco nas proximidades da barra do rio Verde em realizar contato com aquela 
comitiva.

 “No outro dia nos fomos e passamos muitos despovoados especialmente um 

uma geração de Indios bestiaes e feros; por que andam pelos bosques como 
manadas de veados, nús, com os cabelos compridos como mulheres: a sua 

1 Doutoranda pela Universidade de São aulo.  Colaboradora do Setor de Arqueologia-MHNJB\
UFMG - alenicebaeta@yahoo.com.br
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que estão em paz conosco, e passamos com espias adiante com grande perigo. 
Um índio que vinha conosco e era para muito, passou adiante um tiro de besta 
dos brancos e de súbito veio uma manada dos tapuyas, que despedaçando-o o 
levaram em quartos... Neste ermo passamos uma serra mui grande que corre 
do norte para o meio dia e nella, achamos rochas mui altas de pedra mármore. 
Desta serra, nascem muitos rios caudais: dois delles passamos que vão sair ao 
mar entre Porto Seguro e Ilhéus; chama-se um Rio Grandea, e outro Rio das 
Orinasb. Daqui fomos dar com uma nação de gentios que se chama “Catiguçu”. 
Daqui partimos e fomos até um rio mui caudal por nome “Pará”, que segundo 
os índios nos informaram é o rio de São Francisco e é mui largo. Da parte 
donde estavam são os índios que deixei; da outra se chama Tamoyos, inimigos 
deles; e por todas as outras partes Tapuyas.”  
[Navarro apud José 1965, p.48]

indígena ainda no séc. XVI de grupos atribuídos aos Troncos Linguísticos Macro-Jê (os 
Tapuyos) e Tupi-Guarani (os Tamoyos) na região norte de minas, às margens do rio São 
Francisco.c   
 
Contudo, a primeira tentativa de colonização do norte mineiro ocorreu somente a partir 
da segunda metade do século XVII

de potentados; representavam a força do rei no sertão sem lei, sem policiamento e sem 
outra autoridade.” [Braz 1977, p.39]     

Em 1663, foi doado a Antônio Guedes de Brito, o vasto território de 160 léguas ao longo 
da margem direita do rio São Francisco, delimitado ao norte pelo Morro do Chapéu, 
nascentes dos rios Salitre e Jacaré, e ao sul pelas nascentes do rio das Velhas; fundando o 
Morgado denominado “Casa da Ponte”. Posteriormente, ele recebeu a patente de Mestre 
de Campo e Regente do São Francisco, possuindo um séquito de 200 homens, visando 

mineiros. [ibidem, p.39].

Naquele momento, a margem esquerda do São Francisco (no caso, onde atualmente se 

quilombolas, bandidos, dentre outrosd.    

Com o falecimento do potentado Guedes de Brito, na última década do séc. XVII esta 

de Brito, que constituiu como seu procurador o Capitão-Mor e Mestre de Campo, 



161

Manuel Nunes Viana, grande perseguidor de índios. Posteriormente, a neta de Guedes 
de Brito consorciou-se a um Marquês, Saldanha de Melo e Gama, unindo a sua fortuna 
a um título de nobreza. [Pires 1979, p.57].   

Com o incremento da exploração aurífera na região de Vila Rica, Sabarabuçu e 
Diamantina, aumentam as rotas de contrabando no norte e noroeste mineiro. 

“Mas a maior preocupação do Governo-geral se voltava agora para a 
situação do baixo São Francisco. Além dos índios rebelados, estava lá nas 
Alagoas aquele espantalho dos Palmares, o célebre quilombo onde os negros 
fugidos, por amor à liberdade, lutaram 72 anos derrotando as mais poderosas 

”. [Braz 1977, p.41].

assumido o Governo Geral em substituição a Matias da Cunha, autorizou o Mestre 
de Campo Matias Cardoso de Almeida, por intermédio do Cel. João Amaro Maciel 
Parente, a organizar uma campanha de exploração e ocupação destes territórios.

 “Levou a garantia de que poderiam ser escravizados os índios aprisionados 
em combate, incentivo poderosíssimo naqueles tempos em que a venda de 
escravos era um dos maiores negócios.” [ibidem, p.41]

A partir de 1690, Matias Cardoso desce o São Francisco com um exército de 600 homens. 

indígenas que foram denominados genericamente de Caiapós [ibidem; Vasconcelos 
1974], posteriormente alguns destes grupos receberam a designação de Chacriabás ou 
Xicriabáse [Saint-Hilaire 1975a, p.340].    

chegou a estender os seus domínios até o Ceará, tendo destroçado Caiapós às margens 
do rio Jaguaribe. [Vasconcelos 1974, p.29 e 30; Braz 1977, p.42].     

interligando os centros auríferos a então capital da colônia. Neste momento, o principal 

compulsório nas fazendas de gado, bem como na construção de arraiaisf

Antônio Gonçalves Figueira, tendo feito mais de 700 prisioneiros nesta verdadeira 
guerra de caça e extermínio aos indígenas, avança seus domínios para as bandas do rio 
Pardo, implantando, possivelmente, o primeiro engenho de cana que houve no sertão.     

índios do rio Pardo e por isso, tratou de organizar uma expedição legal com 
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debelar os selvagens e dar sossego ao país. (...) Enchendo-se de terror, os 
selvagens fugiram em debanda para as matas do Jequitinhonha e dalí se 
destacaram os aimorés, que se espalharam pela serra do mar e plagas do rio 
Doceg.” [Vasconcelos 1948, p.54 e 55].

Posteriormente, Figueira ocupa território na Serra de Jaíba, nos rios Verde e Gorotuba, 

Claros. [ibidem p.55].

região. Fixando o posto de comando em Morrinhos (núcleo pertencente ao município 
de Matias Cardoso). 

posição em relação ao rio, resolveu construir o seu próprio arraial na encosta 
de três colinas (...)”. [Braz 1977, p.45].

    
Segundo Vasconcelos [1948 p.39], os melhores trechos do rio São Francisco ainda 
estavam, naquela ocasião, ocupados por aldeias de índios Caiapósh, sendo as principais: 
a das Guaíbas e a de Tapiraçaba (localidade onde atualmente se situa o município de 

a existência, nesta região, de tribos denominadas “mansuetas”. Segundo Santos, [1977 
mansuetus

podendo-se tratar, na verdade, de grupos “mansos” que tenham tido um maior contato 
com os colonizadores do que os demais.  

“
a boa vontade dos íncolas, que viram nos senhores o poder de conservá-los em 
paz e segurança. O mesmo, porém, não se conseguiu, do gentio caiapó, que 
mais sobressaltava em pontos culminantes a livre navegação do rio.” [ibidem, 
p.220]. 
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A aldeia dos Guaíbas, localizada em um 
ilha, foi atacada de forma estratégica 
massacrando os seus habitantes. Na 
margem ocidental deste local, foi fundado 
um arraial denominado Santo Antônio 
da Manga, mais tarde denominado São 
Romão. Algum tempo depois, atacaram 
a aldeia de Tapiraçaba, ateando fogo nas 
ocarasi, assassinando o cacique e inúmeras 
pessoas. Alguns indígenas conseguiram 
fugir para as serras da região. Para Januário 
e seus homens, “era preciso criar um 
povoado novo; mas neste caso, fundá-lo 
em sítio mais conveniente e pouco distante 
da extinta aldeia, em local menos exposto 

local escolhido foi uma légua acima, em 
terra mais enxuta, quase no sopé da serra 
(...)” [Vasconcelos, 1948, p.49]. 

Este arraial foi denominado Nossa Senhora 

Salgado, “derivado da qualidade da água 
.” 

[RAPM 1906, p.378].

outras localidades, arraiais e fazendas, 
dentre eles, Pedras de Baixo, Arraial do 

Meio, Japoré, Retiro, Mocambo, Agreste, Jacaré, posteriormente Itacarambi , Matias 
Cardoso, Capão do Cleto, Sobradinho, Tabua, dentre outras.   

Visto a existência de indígenas ainda “ferozes” na região, o Bispo de Pernambuco, 
enviou para Manga do Armador , o Padre Antônio Mendes Santiago, provavelmente 
para fundar a Missão do Senhor São João do Riacho do Itacarambi. [Santos 1997, p.23]. 

“De fato, em contraste com o que ocorreu ao longo do sub-médio e baixo São 
Francisco, não há registros de que Ordens religiosas tenham atuado no alto-
médio curso deste rio. Região fronteiriça das capitanias do norte com a recém-
criada Capitania de Minas e São Paulo, provavelmente não teria sido atingida 
pelo movimento de expansão das Ordens devido à sua longínqua localização, 

Figura 1 - Índio “manso”. [Wells 1995, 121].
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João dos Índios.(...)” [ibidem].   
 

segundo Santos, o ato de doação deve ser compreendido como um procedimento 
referendador da autoridade local imposta aos índios, produto de um compromisso com 
o poder eclesiástico. Contudo, não se sabe precisar as etnias que ali foram agrupadas, 

primórdios. [ibidem].

Figura 2 - Um índio [Wells 1995, 218].

As fazendas abertas nesta região dedicavam-se quase que exclusivamente à atividade 
agro-pastoril, engordando o gado provindo principalmente do Maranhão e Pernambuco, 
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se torna um importante empório, comercializando e escoando mercadorias ao longo do 

os distritos mineradores e o Nordeste, mas também com as minas de Goiás, através da 
região do Urucuia e Paracatu. 

Com a morte do Cel. Januário Cardoso dá-se a partilha do poder, fragilizando a unidade 
e hegemonia política da família Cardoso. Os grandes proprietários do norte tornaram-

armado com seus respectivos séquitos. Até então, do ponto de vista tributário, a máquina 
administrativa limitava- se às áreas onde os interesses metropolitanos eram essenciais 

No início da terceira década do séc. XVIII, o governador Antônio de Albuquerque 
determinou que se cobrasse o quinto por bateias na razão de 10 oitavas cada uma, 

como Sedição de 1736 ou Motim do São Franciscok. Os principais líderes deste 
movimento foram: Dona Maria da Cruz, Pedro Cardoso, Domingos do Prado e o Padre 

Sabarabuçu, conquistando a partir daí toda a Geraes, inclusive com a tomada de Vila 
Rica, depondo o Governador interino, Martinho de Mendonça de Pina e Proença, o que 
não chegou a ocorrer, pois esta revolta foi desbaratada nas proximidades de Sabará. [Cf. 
Anastasia 1983].   

Houve, certamente, participação das camadas baixas neste movimento, principalmente 
de negros forros, mulatos e índios, que compunham uma tropa denominada “exército 

inicial da sedição. A falta de liderança e coesão ideológica entre as classes participantes, 
foram fatores determinantes do fracasso do motim, dentre outros motivos.   
Nesta época, José Rodrigues Fróes descobre minas de ouro em Paracatú  (que ainda 
pertencia à Capitania de Pernambuco). “(...) Durante o governo de Bobadella as 

ao progresso de S. Francisco e em geral, do alto sertão pelo povoamento de diversas 
” [RAPM 1906, p.398].

Morrinhos e Pedra de Baixo (Pedras de Maria da Cruz).   
 

tantas calamidades, ainda o São Francisco, na estação chuvosa de 1736/37 
despencou-se das nascentes com uma das mais pavorosas enchentes de 
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sua história. As lavouras foram inundadas e destruídas, enquanto morria 

da Metrópole.” [ibidem, p.63].
 
Após a decadência do ciclo aurífero, as fazendas existentes continuam, algumas de forma  
incipiente, a praticar atividades agro-pastoris, plantação de subsistência, com pequenas 

do séc. XIX, 
 

“(...) com a instalação da fábrica de tecidos Cedro e Cachoeira, em Paraopeba,  o 
sertão sanfranciscano experimentaria um crescimento na produção de algodão, 
tornado-se o principal fornecedor de matéria-prima à nascente indústria têxtil 

transformando a extração do látex da maniçoba e da mangabeira, nativas na 
região, em uma importante atividade econômica da área, mesmo que por um 
curto período de tempo.” [Santos 1977, p.33].   

 

Riacho Mocambo, era mais explorado o látex da maniçoba do que o da mangueira. Esta 
atividade teve uma grande importância no início do século. Com os desmatamentos 
ocorridos a partir de então, e a falta de mercado, os maniçobeiros passam a se dedicar 
às atividades agrícolas.       

Richard Burton, explorador e orientalista britânico, percorreu a partir de 1867 o rio 

Vila de Januária. Em seu relato, descreve a constituição administrativa da localidade: 
“o município é grande, e abrange grande extensão de terras incultas, conta com cinco 

e Japoré, o último distante cerca de 20 léguas da sede.”  Segundo Burton, grande parte 
das terras do Mocambo, que chamava-se originariamente Nossa Senhora do Rosário 
do Mocambo, não tinha dono e sua admirável fertilidade aconselhava a colonização. 
[ibidem, p.208 e 216]. 

Burton neste mesmo relato descreve a região do Mocambo:

“O mau tempo nos levou à partir às cinco horas da manhã. Depois de passarmos 

foi mencionado, como um dos distritos de Januária. Para lá do arraial, eleva-
se à margem esquerda do rio o Morro do Angu e sua comprida ilha arenosa e 

calcária cinzenta e manchada de vermelho.”[ibidem, p.219].
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Figura 3 - Parte do mapa da província de Minas Gerais. [Halfeld & Tschudi 1998].

Um importante documento sobre a história da região aqui focalizada, foi elaborado 
pelo Cônego Maurício Gaspar em 1912. Trata-se do relato sobre a sua visita pastoral na 
região de Januária e do  Carinhanha, onde são descritos a paisagem e áreas cultivadas 
na região do Fabião e do Mocambo, pertencentes à Vila de Januária:   

“No dia 14 de agosto, seguimos para o pequeno mas pitoresco arraial 
de Mocambo, antiga sede de freguesia. São oito léguas de viagem. Porém 

receio dos raios abrasadores do sol tropical.

Antes de atingir a povoaçãosinha de Fabião, atravessamos no caminho a linha 

ao porto Jacaré. 

de algodão, maniçoba, manaybas (mandioca) e canna. O principal produto que 

cultivada em grande escala. Assim, perto de Jacaré, na margem direita do rio, 
conhecemos um fazendeiro, o Sr. Salathiel Ferreira de Souza, que possue uma  
plantação de 55 mil pés de maniçoba. No Fabião, atravessamos o rio Perú-
Assú e ali descançamos na fazenda do Sr. João Alkimim.
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A medida que nos aproximamos de Mocambo, a paisagem vae se tornando 
mais e mais pitoresca. Montanhas de rochedo calcáreos, de aspectos fantásticos, 
formam um valle bastante alargado e próprio para a cultura em grande escala 
de canna de assucar.

progresso do distrito.O assucar de Mocambo é de qualidade superior. (...)” 
[Gaspar apud Senna 1912, p.486]. 

que a origem da localidade Mocambo, pode estar vinculada à existência de um quilombo 

pouco tempo, famílias descendentes de escravos no Agreste, localidade que faz parte 
do atual distrito Mocambo, que é atualmente atravessada pela rodovia que interliga 
Januária a Itacarambi.

Uma das fazendas mais antigas do Mocambo parece ser a Santo Antônio, propriedade do 

do 1 e 2 Ofício, boa parte dos moradores de Levinópolis (denominação do Mocambo, 
a partir de 1926), são descendentes desta família. Outra fazenda importante na região 
do Agreste, foi a das Pedras (também denominada Lagoa do Peixe), de propriedade 

século, a grande propriedade do Sr. João Alkmim, que foi, inclusive, citada no relato do 
Cônego Gaspar [ibidem].

início deste,  foi o Coronel Henrique Gonçalves Lima, o “Cel. Ioiô”l. Nasceu em Estiva, 
pertecente à Januária, provavelmente em 1845, segundo seus familiares. Inicialmente 
proprietário de algumas glebas de terra, chegou a possuir 12.000 alqueires, entre elas 

Boqueirão, Fabião (que era também denominado Galheirão), Vargem Grande e Rio 
do Peixe, além do local onde se situa o canyon principal do rio Peruaçu, denominado 
Lapa do Janelão. Sua terceira esposa, Dona “Coló”, Clotilde Martins Álvaro, contou 

Muitas vezes, parte da terra era arrendada para plantio de manaíbas, algodão e milho. Há 
também indícios de que houve, em determinada época, exploração nas grutas calcárias 
de salitre, matéria prima na produção de pólvora. O sítio arqueológico Lapa do Rezar, 
por exemplo, apresenta antigos vestígios desta atividade. 
             
Ainda segundo Dona Coló, o Cel. Henrique, que pertenceu à Guarda Nacional de 
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D. Pedro II, conseguiu em parte reunir tantas propriedades, devido ao seu primeiro 
casamento, quando recebeu de seu sogro Marcelino Ferreira Lopes, um dote 1.600 
escravos, “que ele alforriou imediatamente”, fundando também as Fazendas da Moita 
e Riacho da Cruzm.  

da atual matriz, onde também podem ser observados os alicerces de alvenaria em pedra 

datada do séc. XVIIIn. Esta ruína foi, inclusive, citada pelo Cônego Maurício Gaspar em 
sua visita no início deste séc. ao arraial do Mocambo:

Vêm-se perfeitamente os vestígios do primeiro templo daquela região.” 
[Gaspar, apud Senna 1912, p.482].     

O Cel. Henrique Lima, também possuía uma antiga sede de fazenda, no “Boqueirão”, 

caminho para o canyon  Janelão. Há alguns anos, esta sede foi destruída. É bem possível 

 
Antigos moradores da região ainda citam que caboclos e antigos escravos eram vistos, 
na época destas antigas fazendas, passando pelas matas e brenhas do Peruaçu. Dona 

pelas locas de pedra”.  

há bem pouco tempo por famílias ou pessoas da região, denominadas “caboclas” ou 
“bugres” pela população local. Este tipo de sítio merece a devida atenção, bem como 
todos os lugares de interesse histórico, aparentemente abandonados, onde, no passado, 
foram erguidas antigas taperas, cemitérios, muros de pedra, sedes antigas de fazendas, 
dentre outros tipos de estruturas e vestígios.   

      
O atual território indígena Xakriabá, antigos habitantes do Vale do rio São Francisco, 

dois territórios contíguos, um de 46.414,92 ha e o outro, de 6.600 ha, possuindo 
aproximadamente 6.800 indivíduos. 

século XVIII
potentados do norte e suas alianças com o poder eclesiático, além de uma estratégia 
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de abertura de grandes fazendas destinadas a atividades de plantio e criação de gado. 
Por sua vez, os serviços prestados pelos indígenas considerados “mansos” (mansuetos) 
devem ser compreendidos na perspectiva de estratégia de resistência e sobrevivência 
dos mesmos, face à dominação bélica avassaladora da colonização.    

“

constituição para os Xacriabá e denota a presença de uma missão com um 
aldeamento no Riacho do Itacarambi, a Missão do Senhor São João. Local 
onde deveriam lhe ensinar a doutrina, em especial aos rebeldes, tirando-lhes o 
abuso de serem bravios.” [FUNAI 1999, p.26].

o foi o primeiro documento 
escrito a respeito de sua presença na região. [ibidem, p.23].
  
A área doada aos índios seria a seguinte: “dei terra com sobre para não andarem para 
as fasenda alheia do Riaxo do Itacarambi acima até a cabiceiras e vertentes e descanso 
extremado na Cerra Geral para a parte do peruaçu extremado na Boa Vista onde deságua 

de Morrinhos 10 de fevereiro de 1728. Administrador Januário Cardoso de Almeida 
Brandão.” [Proc. FUNAI/BSB795/70, p. 70 apud FUNAI 1999, p.27]. 

Na década de 20 do séc. XIX foi constatado pelo Monsenhor Pizarro a desativação 

missionários nem diretor. [apud Santos 1997, p.28].

forasteiros que por ali se instalavam sendo que a maior ameaça ocorreu em 1850, com 
a criação da Lei de Terras. Esta lei caracterizou-se como um reordenamento fundiário 
baseado na consolidação da propriedade rural. O mecanismo promotor desta nova ordem 
fundiária e patrimonial foi a regulamentação das terras via procedimentos cartoriais. 
Aqueles que não se apresentassem dentro dos prazos estipulados perdiam os direitos 
sobre a terra. Nesta ocasião, as elites agrárias expandiram suas propriedades sobre o que 
foram consideradas terras devolutas. (FUNAI 1999, p.32].

Ameaçados em sua posse territorial, os Xakriabá, em 1856 buscam formalizar a posse 
da terra registrando a doação de Januário Cardoso nos cartórios de Januária, sede da 
Comarca e Ouro Preto, capital da Provínciap [ibidem].
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Com a decadência da exploração aurífera nas minas gerais, as fazendas existentes 

pela instalação de fábrica de tecidos em Paraopeba, como também na extração do látex 
da maniçoba e da mangabeira. 

cartório, como uma medida de garantir a posse territorial comunal dos indígenas da 
missão, as ameaças de intrusão eram permanentes, arraigadas com a migração de novos 
moradores vindos do nordeste, sobretudo da Bahia atraídos por novas possibilidades de 
frentes de trabalho.

que se estabeleciam em suas terras, muitas vezes incorporados às mesmas por meio de 
laços de casamentos. No entanto, em 1927/28 a derrubada por parte dos Xakriabá, de 
um curral na aldeia de Rancharia construído por fazendeiros, instaura um confronto 
entre indígenas e forasteiros. Segundo Santos [1997, p.51] “A destruição do curral, 
seguida da perseguição aos índios pela polícia mineira, é frequentemente mencionada 
como a primeira revolução a ter lugar nas terras.”

devolutas, consolida, mais uma vez, os interesses dos latifundiários em detrimento 
das terras indígenas e pequenas posses. O território Xakriabá, segundo os parâmetros 
desta lei, passa a ser novamente considerado terra devoluta, tendo sido declarado seus 
ocupantes posseiros ilegítimos.   

RURALMINAS intervêm na região atraindo os 
interesses dos fazendeiros, aos quais se associam os pequenos produtores não indígenas, 

“Muitas roças familiares são compradas e cercadas arbitrariamente, 
delimitando-se as áreas muito mais extensas do que aquelas adquiridas, 
visando lucro imobiliário imediato, à medida da possibilidade de regularizá-

RURALMINAS.” [ibidem].

 Já na década de setenta, comitivas de lideranças Xakriabá, foram organizadas visando 
FUNAI, a insegurança de seu território, solicitando providências 

do governo federal. Nesta ocasião foi orientado por um funcionário da FUNAI, que 
o território deveria sofrer o parcelamento individualizado, contrariando o padrão 
tradicional de unidades indígenas calcadas na ocupação condominial. Abre-se assim a 
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perspectiva da fragmentação do território, não aceita pela comunidade Xakriabá. Neste 
sentido, o líder Manoel Gomes de Oliveira, o “Rodrigão”  teve um importante papel no 
sentido de pressionar a FUNAI

Em 1978, desta forma, através da Portaria n. 424/E de agosto de 1978, a FUNAI constituiu 

fora da área delimitada;apesar dos técnicos, autores deste documento alegarem, que 
a área indígena deveria ser, pelo menos, três vezes maior do que a indicada. [ibidem, 
p.58,62 e 65].

Presidencial n. 94.608 de 14/07/87, muito sangue ainda foi derramado. O massacre 
de três líderes Xakriabá, no dia 12 de fevereiro daquele ano, teve uma repercussão 

pressão sobre o governo no sentido de homologar esta terra - foi a chacina na aldeia 
do Sapé, a mando do fazendeiro Francisco Assis Amaro, em que foram vitimados os 
líderes Rosalino Gomes de Oliveira, José Teixeira e Manuel Fiuza. Rosalino Gomes de 
Oliveira se tornou um herói Xakriabá, sendo considerado um forte símbolo de união e 
luta deste povo.     

A área Xakriabá comporta 24 aldeias principais, a dizer: Peruaçu, Riacho dos Buritis, 
Pindaíbas, Forges, Itacarambizinho, Barreiro, Barra do Sumaré, Sapé, Sumaré I, Sumaré 
II, Sumaré III, Vargens, Caatinguinha, Itapecuru, Morro Falhado, Terra Preta,Santa 

e Prata. 

No entanto, segundo dados da FUNAI [Proc. FUNAI/BSB/2075/79:105],

“
na parte externa da área em demarcação. São eles: a) uma lagoa, localizada na 
localidade denominada Traías, sendo a mesma o único local piscoso da área, 

denominada Boqueirão, destinado ao cultivo agrícola e onde reside 6 (seis) 
grandes famílias indígenas c) Localidade denominada Rancharia, próxima da 

maioria de indígenas Xacriabá.” [ibidem)].

Somente em 1999, após a rearticulação das famílias Xakriabá que habitam Rancharia, 
e o reconhecimento de que esta área faz parte, de fato, do território original Xakriabá 
doado em 1728, (com o apoio de algumas lideranças indígenas moradores da área 

FUNAI designou uma equipe técnica para realizar os estudos de 
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delimitada por meio da Portaria do Ministro da Justiça 291 de 13/04/2000. 
   
O tumultuado processo de ocupação do território Xakriabá, exposto acima, ocasionado 
sobretudo, pelos moradores não índios, causou  a degradação de parte dos recursos 
ambientais deste, decorrente sobretudo da extração de madeiras de lei, desmatamentos, 
exploração de pedreiras, esgotamento de terrenos de plantio, assoreamento de lagoas 
e drenagens, comprometendo a coleta e a caça - atividade econômica tradicional deste 

APA Nacional Cavernas do Peruaçu. 
Por isto, qualquer ação relativa à sua implantação zoneamento e gestão deverá prever a 
participação efetiva da comunidade Xakriabá. Atualmente, duas localidades contíguas 
estão sendo indicadas para demarcação por famílias Xakriabá: Dizimeiros e Licuri.

Os rituais religiosos são realizados em sítios apropriados para a prática religiosa, situados 
em locais silvestres, próximos da natureza, afastados e escondidos, sem a presença de 
um não Xakriabá. 

“Do pouco que nos informaram sobre o ritual, deram a entender que sua 
tônica gira em torno da comunicação com os espíritos dos ancestrais. 

tornem mais proveitosas, pois torna caçadores e cães de caça, mais aptos 
ao ofício através dos encantos adquiridos no ritual. (...) Fazem uso de uma 
planta considerada sagrada e encantada, que é preparada para o ritual pelos 
mais velhos. Há referência sobre sua ocorrência até algum tempo passado, 

mulheres e crianças podem participar do ritual, no qual participam dançando, 
cantando, acampanhados por instrumentos que eles consideram sagrados 
(...). O ritual, conhecido como Toré, é bastante conhecido pelos índios da 

do nordeste brasileiro.” [ib: 130].   

Outro elemento cultural apontado pela equipe técnica coordenada pelo antropólogo 
Marco Paulo Schettino no relatório da FUNAI
e delimitação da Terra Indígena Xacriabá de Rancharia é a relação de encantamento 

rochosos da região.

“Além dos pontos irradiantes encontrados nos sítios rituais e cemitérios, temos 

território Xacriabá em Rancharia. São as “lapas encantadas”. São as grutas, 
entradas de cavernas e abrigos que, segundo informam, são habitadas pelos 
espíritos dos antepassados.(...) em se tratando de sítios sagrados, os caboclos 
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seu interior e entorno.” [ibidem, p.135].
   
Ainda outro aspecto que merece atenção no que se refere ao patrimônio intangível 
deste povo, é a existência de uma entidade mítica: a onça cabocla ou Iaiá, considerada 
um espírito materializado de um ancestral, que ainda percorre o território indígena 
assobiando e assustando os vivos. Quando enraivecida, ataca o gado dos fazendeiros. É 
uma espécie de guardiã do território. [ibidem, p.137].

para o grupo indígena, e também detentoras de rico e largo acervo arqueológico e 

indígenas e espécies animais como mocó, roedor que habita as escarpas, utilizada como 
complemento protéico na pauta alimentar Xacriabá..” [ibidem, p.141]

Atualmente, um novo elemento que deve ser mencionado a respeito da comunidade 

as demandas populacionais, por isto, algumas dezenas de professores Xakriabá foram 
e estão sendo formados pela Secretaria Estadual de Educação em parceria com outras 

FUNAI, UFMG e MEC, no sentido de buscar a valorização 
de seus saberes e história. Recentemente, em 2006, foi implantado o Ensino Superior 
Indígena na Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, com o curso de Formação 
Intercultural para Educadores Indígenas-FIEI. 

Xakriabá
Este foi o primeiro caso de um indígena eleito prefeito na história do estado de Minas 
Gerais.     

No entanto, a luta pela sobrevivência ainda persiste no território Xakriabá, pois a grande 

pelos longos períodos de seca, que vem causando vários danos à lavoura, a principal 

e mulheres a deixar as aldeias em busca de empregos nas fazendas, usinas, canavieiras 
e casas de famílias em outras cidades e estados.  No campo da saúde, a ausência de 
saneamento básico e de água potável são fatores que têm ocasionado altos índices de 
mortalidade. [ALMG 2000]  

Agradeço a antropóloga Ana Flávia Santos, grande conhecedora da história Xakriabá, 
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Notas

a * Este artigo foi publicado na Revista O Carste vol.12, n.1, Jan. 2000. A segunda 
parte intitulada “Os Xakriabá
publicação.  Atualmente, a designação deste rio é Jequitinhonha.
b  Atualmente, a designação deste rio é Pardo.
c   O Padre Aspicuelta de Navarro também cita em seu relato, a presença de uma aldeia 
indígena entre as barras dos rios Mangaí e Pandeiros, atual região de Januária.  (Vasconcelos, 
1948, p.11)  
d  A margem esquerda do São Francisco até a descoberta de ouro em Paracatu, foi alvo 
de disputas de fronteiras políticas incessantes entre a Capitania de São Paulo e das Minas Gerais 
(posteriormente Capitania das Minas Gerais) e a Capitania de Pernambuco. Segundo Vasconcelos, 
“a Capitania de Pernambuco a êsse tempo estendia-se do mar, até as margens ainda brumosas do 
nosso Paracatu, ocupando os territórios todos à esquerda do rio São Francisco.” (ibidem, p.29)  
e  Saint-Hilaire em sua outra grande obra “Viagem às nascentes do rio São Francisco” 
(1975b), também cita a presença de índios Chicriabás
da bela cascata de Furnas, oeste mineiro.
f  Segundo Santos, que se baseou em Pizarro (1909, p.603) e Vasconcelos (1948), “A 

g  Naquela época, a região leste da capitania foi considerada “área proibida” (contígua à 
área de mineração, visando conter o contrabando) pela coroa portuguesa. Muitos grupos indígenas 
fugiram para estas matas ainda pouco invadidas pelos colonizadores.
h  Vasconcelos (1948, p.39), cita também a existência de grupos Goiá, que ele denominou 

i  Segundo Vasconcelos (1948, p. 46), ocara era a designação das moradias dos índios 
daquela aldeia; ocara-ocara era a residência do cacique: “casa das casas ou casa grande”. 

Itá-carambuí, pedra redondinha ou miúda, pedra ou penedo curto. (Costa, 1997, 
p. 236)
k  Houveram outros motins promovidos por André Gonçalves Figueira e Matias Cardoso 
de Oliveira (irmão de Domingos do Prado) no sertão do São Francisco, em Montes Claros e no 
Urucuia.

que a propriedade original fosse em parte vendida para terceiros. Filhos e netos, oriundos do 
terceiro casamento, ainda possuem glebas de terra na região do Boqueirão (margem direita do rio 
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Peruaçu).   

São Francisco, narra em sua obra “Três Mil Milhas Através do Brasil” uma visita à Fazenda 
do Mocambo, onde ele é acolhido por um proprietário chamado Marcelino. Levanta-se nesta 
pesquisa, a possibilidade de se tratar do mesmo Sr. Marcelino Ferreira Lopes, primeiro sogro 

o resto do seu nome (...) contou-nos em uma conversa que sua família tinha ocupado terras em 

coloniais da mineração, quando a produção agrícola era escassa e muito valiosa (...)”   (Wells, 
1995, p. 12)      

área externa da atual matriz. Possivelmente, tratam-se de testemunhos do  primeiro cemitério do 
Arraial do Mocambo.  

Xavante, 
Xakriabá (Xicriabás) e Botocudos. (ibid, pág. 210 apud Santos, 1997, p.30)
p  O registro foi realizado por Eugênio Gomes de Oliveira. 
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Alenice Baeta,  Henrique Piló,  Vitor Moura e  Ézio Rubbioli 1

This article disseminates an inventory of the cultural patrimony conducted by the 
Xakriabá Indians for their indigenous territory, located in the municipality of São João 

Este artigo divulga o trabalho de inventário do patrimônio cultural realizado pelos 
Xakriabá
MG, localidade vizinha ao vale do rio Peruaçu.

A proposta de inventariar parte do patrimônio cultural existente no território indígena 
Xakriabá
surgiu no primeiro módulo do Segundo Curso de Formação dos professores indígenas, 

do seu território. A maior preocupação se referia à destruição e desvalorização da 
memória cultural e ambiental Xakriabá, em especial das cavernas, sítios arqueológicos, 

festas, religião e músicas... Com o suporte técnico do Programa de Educação Indígena, 

principais tipos de patrimônio existentes no território indígena, distribuídos por aldeia, 
visando preservá-los posteriormente.

Os professores indígenas, com a colaboração da comunidade, trabalharam por dois anos 
e meio realizando 150 inventários de vários tipos de patrimônio, dentre eles, cavernas, 
sítios arqueológicos, além de outros tipos de bens móveis, imóveis e imateriais. Parte 
deste material foi selecionada para a publicação de um livroa, lançado em 2005.   

A comissão editorial, composta por representantes dos professores indígenas e 
organizadores, encarregou-se da revisão do conteúdo, onde foram respeitados os 

1  Organizadores de publicação sobre inventário do Patrimônio Cultural Xakriabá. 
    Alenice Baeta – Doutoranda pela Universidade de São Paulo
    H. Piló – Mestrando em Arqueologia pela UFMG
    V. Moura – Grupo de Pesquisas Espeleológicas Bambui
    E. Rubbioli - Grupo de Pesquisas Espeleológicas Bambui
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termos locais, tendo sido alterados somente os dados relativos à concordância verbal. 
Com relação às músicas e poesias, os textos permaneceram inalterados, respeitando a 
“licença poética” dos autores.

Foi, desta maneira, o primeiro registro realizado por indígenas do estado de Minas 

orais e saberes dos índios mais velhos... A sua publicação está sendo considerada um 
importante instrumento de revitalização cultural devendo ser conhecida por estudantes 
não-índios, para que tomem conhecimento da riqueza histórica da cultura material e 
imaterial indígena Xakriabá.

Os trabalhos de monitoramento do território indígena, segundo eles, deve ser um 
processo dinâmico, sendo a realização deste inventário apenas o marco de uma fase 
realizada e um incentivo para a continuidade de um trabalho que pode ser um importante 

território Xakriabá.

No esquema geral do inventário, como apresentado, várias cavernas e sítios 
arqueológicos foram visitados e documentados sob a ótica Xakriabá, dentre elas: Lapa 

Bernardinha, Gruta da Ossada e Lapas do Baixão I e II , Gruta do Catito, Boqueirão do 
Abílio e Gruta Cabeça D´Anta.

musicais e outros tipos de bens móveis. Algumas poesias e desenhos merecem ser aqui 
reproduzidas: 
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Gruta do Catito
Quando for observar as grutas 
tem que ter atenção 
nem nas pinturas triscar a mão
porque tudo que existe é de uma geração

A gruta do Catito
é um grande beleza
tinha cacto e bromélia
que se forma na natureza

A gruta tem uma grande escuridão
nós queríamos entrar
mas, não tinha nenhuma preparação

Os espeleólogos entraram,
E sentiram uma emoção,
por que o ar que passa lá dentro
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       Foto: Vítor Moura

Na gruta da Bernardinha 
Tem coisa de muita riqueza
O rio passa dentro dela
Com força da natureza 

A entrada dessa gruta
Causou admiração,
Ao chegar dentro dela
Tem um grande salão

Os que entraram mais no fundo
Demoraram muito tempo pra voltar
Enquanto isso, uns morcegos
Começaram a voar

Ézio e Jonesvan
Sumiram dentro do chão

Eles saíram do outro lado do caminhão

O meu sogro me contou,
Uma coisa com certeza,
Que essa gruta tinha um nome
Ponte da Natureza

É um lugar agradável
Que precisa preservar

Com a reserva Xakriabá. 
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                                                          Foto: Vítor Moura

Esse engenho
É um sinal de cultura
Provando que esse homem
Foi uma boa criatura

Por isso preste atenção
É preciso preservar pois isso também é cultura
Que cabe a nós conservar

Tem que fazer uma cerca em volta

Tem uma roda puxada a cavalo
E um velho carroção
Um forno de torrar farinha, 
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O Toré é uma dança sagrada para nós,
Xakriabá e quando queremos apresentar,

Nós, Xakriabá, temos um local onde 
fazemos 
Os rituais, que não podem ser vistos pelos 
não-índios.
Esse toré tem música, reza e utilizamos 

fumo e borduna.
Também, temos uma bebida preparada 

apresentação.

Estas poesias foram compostas 
coletivamente pelos professores indígenas 
Xakriabá

Notas

a  XAKRIABÁ-Professores Indígenas Xakriabá Valorizando o Patrimônio Cultural do 
Território Xakriabá. Conhecer para proteger (Org.) Baeta, A., Piló, H. ; Moura, V.& Rubbioli, E. 
SEE, MEC, IEF, FUNAI, Belo Horizonte, agosto de 2005.
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 1

Walter Neves 2, Max Blum 2, Mark Hübbe3, 
Verônica Wesolowski4 e Rafael Bartolomucci2

Human skeletal remains are rarely found in the interior of Brazil. In this study a few 
human skeletons found in the Peruaçu Valley (Lapa do Boquete and Lapa do Malhador), 
located in northern Minas Gerais, are described and characterized in terms of their 
health status and cranial morphology. Although small in number, the human skeletons 
recovered in the Peruaçu Valley, when compared with other Brazilian prehistoric 

populations along time.

Remanescentes ósseos humanos são raramente encontrados no interior do Brasil. Neste 
trabalho são analisados alguns esqueletos humanos oriundos de dois sítios do vale do 
rio Peruaçu (Lapa do Boquete e Lapa do Malhador), norte de Minas Gerais, tanto no que 

distintas ao longo do tempo. 

Introdução

Poucos são os remanescentes ósseos humanos encontrados no interior do Brasil. Por 
esta razão, os esqueletos humanos exumados dos sítios arqueológicos do Peruaçu são de 
especial importância. Ainda que poucos, eles mereceram especial atenção no Laboratório 
de Estudos Evolutivos Humanos da USP. Tendo em vista a exigüidade do material, este 

2008.
2  Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos – Departamento de Genética  e Biologia Evolu-
tiva – Universidade de São Paulo

Pedro de Atacama, Chile
4  Escola Nacional de Saúde Pública – FIOCRUZ, Rio de Janeiro
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que devem ser vistas com cautela, tendo em vista o pequeno número de espécimes 
envolvido no experimento.

Curadoria
            
O processo de cura dos remanescentes ósseos humanos dos sítios Lapa do Boquete e 
Lapa do Malhador foi realizado com base nos procedimentos preconizados por Neves 
[1988]. Cada sepultamento foi trabalhado por, no máximo, duas pessoas desde o início 

Tanto o sepultamento I da Lapa do Malhador, quanto o sepultamento I da Lapa do 
Boquete foram consolidados em campo por diferentes tipos de cola, quando exumados 
há anos atrás, sem a presença de bio-antropólogos. Este procedimento exigiu que, em 
ambos os casos, a limpeza do material implicasse na remoção desses consolidantes, 
o que se deu, no primeiro caso, pela imersão dos fragmentos ósseos em álcool e no 
segundo caso, em água, por cerca de duas horas.

foram consolidados, após limpeza e secagem, através da aplicação de PVA (Acetato 

sepultamentos tratados com PVA destacam-se, sobretudo, os de crianças.

Sítio do Malhador

Sepultamento I

Estado de preservação: regular
Sexo: Feminino (estimado a partir do crânio e ilíaco)
Faixa etária: adulto (20-24 anos)

do período pré-cerâmico.

Crânio

degenerativas.

apresentam-se medianamente desgastados, ao redor do grau 5 de Molnar.
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Coluna

Membros superiores

ocorre o início de um processo degenerativo na articulação do rádio esquerdo 
com o lunato e navicular. A ulna esquerda evidencia uma fratura na sua porção 
média.

Membros inferiores

medial.

Sepultamento II

Estado de preservação: ótimo
Sexo: Indeterminado

Antiguidade [Prous e Schlobach 1997]: estrutura perfurada a partir da camada 0, nível 
inferior. Colágeno datado em 810 ± 40 BP, não calibrada (Beta 1045055)

Crânio

infecciosa.

grau 4 da escala de Molnar. Os dentes anteriores apresentam um desgaste mais 
acentuado, em torno dos graus 5 e 6 da mesma escala. O incisivo central direito 
apresenta a câmara pulpar exposta, devido ao acentuado grau de desgaste.

do maxilar superior, estando os dentes posteriores por volta dos graus 3 e 4 da 
escala de Molnar, e os anteriores por volta do grau 3 desta mesma escala.

Pós-crânio
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Sepultamento III

Estado de preservação: ótimo
Sexo: Feminino (principalmente com base no crânio e na bacia)
Faixa etária: adulto (35-39 anos).
Antiguidade [Prous e Schlobach 1997]: estrutura perfurada a partir do contato entre as 
camadas 0 e I. 

Crânio

ou traumática.

de doença degenerativa da articulação.

apresentam forte desgaste dentário, aproximando-se ao grau 8 da escala de 
Molnar, ao passo que a  dentição posterior apresenta-se menos desgastada, ao 
redor dos graus 6 e 7 da mesma escala. O incisivo central esquerdo apresenta 
a câmara pulpar exposta e abscesso periapical. Este abscesso permite observar 
a presença de um dente supranumerário, mal formado, incluso, próximo ao 
septo nasal. Em termos de cáries, chama a atenção um processo cariológico 
avançado entre o segundo e o terceiro molar direito, bem como uma cárie de 
colo em processo avançado de afecção na face mesial do primeiro pré-molar 
esquerdo.

perda in vivo dos dentes posteriores, a câmara pulpar exposta do incisivo 
central direito e a presença de abscessos periapicais em ambos os incisivos 
centrais. Os dentes anteriores apresentam desgaste menor do que aqueles do 
maxilar superior, estando em média entre os graus 5 e 7 da escala de Molnar.

Coluna e tórax

provavelmente devido a uma fratura de compressão no local.

Membros superiores

de trauma no membro superior direito ocorre em uma das falanges da mão. 
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Nenhuma patologia infecciosa foi encontrada no membro direito.

ou artrose.

Membros inferiores

ou traumática.

Sepultamento IV

Estado de preservação: regular
Sexo: indeterminado

do esqueleto).
Antiguidade [Prous e Schlobach 1997]: estrutra aberta a partir do contato entre as 
camadas II e III.

Geral

Sepultamento V

Estado de preservação: Bom
Sexo: indeterminado
Faixa etária: criança (3 – 5 anos) (baseada em erupção dentária)
Antiguidade [Prous e Schlobach 1997]: estrutura perfurada a partir do contato entre as 
camadas III e IV.

Crânio 

discreta presente, sobretudo, no teto da órbita direita que pode estar associada 
a um processo cribrótico de origem nutricional. 

grau 2 da escala de Molnar, enquanto que os anteriores apresentam desgaste 
em torno do grau 4 da mesma escala.

Molnar.
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Pós-crânio

degenerativa  ou infecciosa.

Sítio Lapa do Boquete

Sepultamento I

Estado de preservação: bom 
Sexo: Masculino (estimado a partir do crânio e do osso ilíaco)
Faixa etária: adulto (35-39 anos)
Antiguidade [Prous e Schlobach 1997]: entre 6.040 ± 120 BP (CDTN 1022), 7.154 ± 
150 BP (CDTN 1036).

Crânio

ao lambda, que pode ser resultante de um golpe com instrumento contundente 
ou de um cisto.

associadas a processos degenerativos, o que é reforçado pela total integridade 
dos côndilos mandibulares

de desgaste dentário, que se mostra ao redor da escala 7 de Molnar. O único 
dente (também posterior) da mandíbula que permite visualizar o desgaste 
apresenta um grau de abrasão por volta do grau 7 de Molnar. Os demais dentes 
foram perdidos post-Mortem.

Coluna

Membros superiores

falanges da mão direita, uma proximal e outra média.

grau discreto na articulação do cotovelo esquerdo e no punho também esquerdo. 
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Já o punho direito apresenta patologia degenerativa em grau avançado na 
articulação do navicular com o rádio. Vários dos metacarpos e falanges da 
mão direita apresentam artroses bastante acentuadas.

Membros inferiores

dedo de um dos pés.

uma periositite localizada na porção distal do fêmur esquerdo.

Sepultamento II

Estado de preservação: ótimo 

Faixa etária: criança (0-6 meses) (baseado em erupção dentária)
Antiguidade [Prous e Schlobach 1997]: estrtutura perfurada a partir do contato entre as 
camadas III-IV. O sepultamento é datado em aproximadamente 6900 BP, data de uma 
estrutura de combustão vizinha situada na camada superior ao sepultamento.

Geral

Sepultamento III

Estado de preservação: ótimo

Faixa etária: adolescente (10-14 anos) (baseado em erupção dentária e fusão de 

situadas cerca de 600 a 500 BP. [Prous com. pes.].

Crânio

 patologias nutricionais, à exceção de hipoplasias do esmalte 
dentário simétricas nos incisivos e caninos superiores e inferiores.
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bastante perceptível, indo de 1 a 3 na escala de Molnar, com os incisivos mais 
afetados do que os dentes posteriores. Presença de apinhamento discreto nos 
dentes incisivos superiores e inferiores.

contundente.

Membros superiores

Membros inferiores 

osteomielítico localizado.

Sepultamento IV

Sepultamento V

Estado de preservação: ótimo
Sexo: indeterminado

Antiguidade [Prous e Schlobach 1997]: estrutura perfurada a partir das camadas 0 e I, 
estimada entre 600 e 800 BP. 

Geral

Sepultamento VI

Estado de preservação: bom

Antiguidade [Prous e Schlobach 1997]: estrutura perfurada a partir da camada III (nível 

(Beta 98574).
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Geral

Tendo em vista que três dos sepultamentos exumados no vale do rio Peruaçu (um na Lapa 
do Boquete e dois na Lapa do Malhador) apresentam crânios muito bem preservados, 

e sul brasileiras. Para tanto, utilizamos como séries comparativas aquelas publicadas por 
Neves [1982, 1999ª] e Neves & Blum [1998], às quais acrescentamos dados inéditos 
coletados pelo primeiro autor (WAN) para as séries interioranas Santana do Riacho I e 
Harold Walter, a primeira oriunda da Serra do Cipó e a segunda de diversos sítios da 
região de Lagoa Santa (Tabela 1).

Assim como em dois trabalhos anteriores [Neves 1999a; Neves & Blum 1998], a 

o Vale do Peruaçu desde o oitavo milênio antes do presente até quase a chegada dos 
europeus na região, foi efetuada através de uma estatística multivariada denominada 
Análise de Componentes Principais (ACP). Detalhes sobre esta estatística podem ser 
encontrados em Manly [1997]. A ACP

tamanho e forma, outra utilizando a informação quanto a forma exclusivamente. Valores 

masculino, foi utilizado um total de 16 variáveis craniométricas, enquanto no caso do 
grupo feminino, foram utilizadas 17 variáveis. As variáveis realmente utilizadas na 
análise estão marcadas com um asterisco na Tabela 2. Os critérios e a nomeclatura 
utilizados na tomada das medidas craniométricas seguiram aqueles preconizados por 
Pereira & Mello e Alvim [1979].

(Tabela 3) obtidos na análise de tamanho e forma dos espécimes masculinos, há a 
formação evidente de 3 agrupamentos (clusters). O primeiro deles é formado pelas 

SUM LAR), Sengés (SEG), Itacoara (ITA) e 
Enseada I (ENS). Apesar de estarem um pouco distantes na representação bidimensional, 
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os espécimes fossilizados da Coleção Harold Walter (HWF) e os de Santana do Riacho 
1 (SR1) também podem ser incluídos neste grupo. O segundo cluste, ainda na mesma 

(BOQ). O terceiro cluster, intermediário entre os anteriores, é formado por Forte 
Marechal Luz (FMA) e Estirão Comprido (EST).

CP), usados 
 4). O CP

positivamente pelas seguintes variáveis: LBO (Largura Bi-orbital), CSF (Corda Sagital 
Frontal) e LMX
largo o crânio, à esquerda serão encontrados os indivíduos correspondentes. Já o CP2 

AOB), com valores negativos, 
Comprimento Máximo do Crânio (CMX) e pela Corda Sagital Parietal (CSP), ambos com 

do crânio, mais acima estão alocados os espécimes (Tabela 5).

obtidos a partir da análise apenas da forma craniana dos espécimes masculinos (Tabela 
6). Como pode ser observado, os resultados não são tão claros como os da análise 

II
7). O 

Crânio (CMX), pela corda Sagital Parietal (CSP), com valores positivos; e pela Largura 
Bizigomática (LCM), de forma negativa (Tabela 8). Isto corresponde a dizer que quanto 

mesma forma, crânios curtos alocam os espécimes nesta posição. Já o CP2 tem como 
grandes determinantes a Altura da órbita (AOB), a Largura Máxima do Crânio (LMX), 
com valores positivos e, a Largura Bizigomática (LCM

femininas nos dois primeiros componentes principais obtidos a partir da análise de 
tamanho e forma (Tabela 9), podemos notar que não há qualquer padrão interpretável. 

10). O CP CSF), pela Largura 
Bizigomática (LCM LOB), coloca os indivíduos de faces mais 

CP2 é determinado negativamente pela Largura 
Máxima do Crânio (LMX AOB) e, com valores positivos, pela 
Corda Sagital Parietal (CSP) (Tabela 11
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bidimensionalmente os dois primeiros componentes principais obtidos na análise 
apenas da forma dos indivíduos femininos (Tabela 12

13). O primeiro dos componentes (CP1) é fortemente 
CSP) e pela Largura 

Biorbital (LBO AOB

Podemos considerar o CP1 como o principal fator determinante da formação dos dois 
agrupamentos. À esquerda, encontra-se claramente um grupo formado pelos indivíduos 

MDA), Enseada (ENS), Estirão Comprido (EST II 
(LAR), Malhador (MAL), Itacoara (ITA) e todos os sambaquis pré-cerâmicos. O segundo 
grupo, mais à direita e mais esparso, constitui-se das séries Santana do Riacho 1 (SR1), 
Sumidouro (SUM), Harold Walter (HWF), Sengés (SEG), Forte Marechal Luz (FMA) e 
Buracão (BUR
Próstion (AFS) e Altura Nasal (ANS), com valores negativos; e a Largura Externa do 
Palato (LMA), com valores positivos (Tabela 14). Assim, faces relativamente altas estão 

Sigla Sítios
WHF Harold Walter (fossilizados apenas) Vários sítios da região de Lagoa Santa
 PIA Piaçaguera Sítio de mesmo nome
BUR Buracão Idem
FMA Forte Marechal Luz Idem
ENS Enseada I Idem
PTA Ponta das Almas Idem
ITA Itacoara Idem
EST Estirão Comprido Idem
SUM Sumidouro Idem
LAR Idem
SEG Sengés Idem

SPR Sambaquis do Paraná
Ilha dos Ratos; Guaraguaçu A e B; 

Matinhos
CAB Cabeçuda Sítio de mesmo nome

SNS
Sambaquis do Norte de Santa 

Catarina

Ilha dos Espinheiros; Pinheiro 
8; Linguado; Conquista; Areias 

Pequenas; Porto do Rei; Morro de 
Ouro

SSS Sambaquis do Sul de Santa Catarina Congonhas; Caieira; Carniça
SR1 Santana do Riacho 1 Sítio de mesmo nome
BOQ Lapa do Boquete Idem
MLH Lapa do Malhador Idem
MDA Idem

Tabela 1 – Relação das amostras incluídas no trabalho. (Amostras do Vale do Peruaçu)
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    Lapa do Malhador
Fem

20-24 anos
MLH-Sep1

Fem.
35-39 anos
MLH-Sep3

Masc.
35-39 anos
BQT-Sep1

Comprimento máximo - CMX 166 171 186
Largura Máxima - LMX 133 129 144

Diâmetro Násion-básion - CBC 97 95
Altura basion-bregma - ABB 131 128
Altura basion – vértex - ABV 135 132

Altura porion – bregma - AAR 112
Altura porion – vértex

Diâmetro frontal mínimo - LFM 85 88 97
Diâmetro frontal máximo - LFX 110 108 122
Diâmetro bi-estefânico - DBE 106 106 98

Diâmetro bi-porion - DBP 113 116 128
Diâmetro bi-asterion - DBA 103 101 112

Altura nasion- prostion - AFS 70 64 71
Altura prostio-gnation - APG 38
Altura nasion-gnation - ATF 100

Comp. Basion-prostion - CBP 95 99
Largura bizigomática - LCM 120 126 146

Diâmetro fmo-fmo - DFF 91 90 98
Diâmetro zm-zm - DZZ 91 106

Altura nasal - ANS 50 43 51
Largura Nasal - LNS 27 24 24

Altura da órbita - AOB 35 34 36
Largura da órbita - LOB 36 36 42
Largura bi-orbital - LBO 93 98

Largura inter- orbitária - AIO 26 20 26
Largura ext. do palato - LMA 61 58 66
Largura int. do palato - LPL 36 33 43

Comp. Máx. Do palato – CPL 46 47 48
Comp. Maxilo/alveolar - CMA 55 54 58
Comprimento do f. magno - CFM 32 33

Largura do f. magno - LFO 30 29
Perímetro global horiz. - PGH 489 483 540

Arco sagital frontal - ASF 125 125 150
Arco sagital parietal - ASP 124 111 146

Arco sagital occipital - ASO 120 108 139
Arco sagital lambda-inon - ASS 81 65 92
Arco sagital inon-opistion - ASI 39 43 57
Arco bi-porion/bregma – AAB 314 286 345
Arco bi-porion/vertex - ABV 330 297 348
Corda sagital frontal - CSF 102 108 115
Corda sagital parietal – CSP 102 100 113

Corda sagital occipital 98 88 101
Corda sag. Lambda-inion - CSS 63 58 67
Corda sag.  Inon-opistion - CSI 38 47 45

Corda bregma-vértex - CBV 28 25 29

Tabela 2 - Variáveis craniométricas utilizadas neste estudo e dados originais das duas
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Série CP1 CP2
HWF -1.99182 -0.75328
PIA 1.08344 -0.80800
BUR 0.97551 -0.39670
FMA 0.18689 -0.40447
ENS -0.63302 -1.27785
PTA 0.58420 -0.22174
ITA -1.14075 -1.01545
EST 0.00256 -0.20833
SUM -1.06012 0.42206
LAR -0.80757 -0.07068
SEG -0.63480 -0.01364
SPR 0.66366 0.41378
CAB 1.00003 0.88369
SNS 1.43542 0.49872
SSS 0.63169 -0.47101
SR1 -1.07134 3.16712
BOQ 0.77603 0.25578

Tabela 3 - Scores dos dois primeiros Componentes Principais (análise sobre tamanho e forma, 
sexo masculino)

CP Eigenvalue
% da variação 

original variação original
1 3.65605 22.9 22.9
2 2.72857 17.1 39.9
3 2.33855 14.6 54.5
4 1.87169 11.7 66.2
5 1.25000 7.8 74.0
6 1.13914 7.1 81.1

Tabela 4
forma, sexo masculino (Eigenvalue superior a 1). 

CPI CP2
LBO 0.20563 0.11113
AFS 0.11527 0.17155
ANS 0.08009 0.15574
AOB 0.10347 -0.21337
CBC 0.09835 0.02247
CMA 0.11208 0.03473
CMX -0.03718 0.32022
CSF 0.17137 0.09366
CSO 0.15620 -0.12064
CSP -0.12986 0.26643
LCM 0.08802 0.01252
LFM 0.14672 0.10571
LMA 0.09595 0.15456
LMX 0.22797 -0.12700
LNS 0.03312 -0.01972
LOB 0.12261 0.06801

Tabela 5 
gerados ( análise baseada em tamanho e forma, sexo masculino).
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Série CP1 CP2
HWF 0.50253 - 1.20729
PIA -0.47889 1.10327
BUR 0.12314 0.33644
FMA -0.23752 0.49928
ENS -0.81500 0.10839
PTA -0.35994 0.45143
ITA -0.43279 0.09784
EST 0.29373 0.59044
SUM 0.65369 -1.28993
LAR 2.41739 2.36633
SEG 0.26346 -0.73118
SPR -0.78264 0.08894
CAB -0.01737 0.22523
SNS -1.28152 -0.09813
SSS -0.80829 0.16548
SR1 2.00798 -1.99852

BOQ -1.04797 -0.70801
Tabela 6 – Scores dos dois primeiros Componentes Principais (análise sobre forma apenas, sexo 
masculino).

CP Eigenvalue
% da variação

Original variação original
1 3.57557 22.9 22.3
2 2.84813 17.8 40.1
3 2.21176 13.8 54.0
4 2.00888 12.6 66.5
5 1.34008 8.4 74.9
6 1.03396 6.5 81.4

Tabela 7
forma apenas, sexo masculino (Eigenvalue superior a 1 ).

CP1 CP2
LBO 0.15117 0.11893
AFS 0.06244 0.09775
ANS 0.15830 0.15509
AOB -0.03577 0.23023
CBC 0.16218 0.02929
CMA -0.12383 -0.18655
CMX 0.19344 -0.19521
CSF 0.08208 0.04193
CSO -0.12850 0.10169
CSP 0.19580 -0.14764
LCM -0.16912 -0.21009
LFM 0.01867 -0.03387
LMA 0.09388 -0.10057
LMX -0.14537 0.26575
LNS 0.09748 0.07994
LOB -0.13248 -0.10136

Tabela 8
gerados (análise de forma apenas, sexo masculino).
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Série CP1 CP2
MLH -0.95112 -0.55699
HWF -0.50807 1.88009
SR1 -1.91124 1.71783

MDA 1.13632 1.11399
SEG 0.41945 1.19612
EST -0.97902 -1.73260
SUM -0.53203 0.85633
PIA 0.21351 -0.92436

BUR -1.75460 -0.96843
FMA -0.46062 -0.06625
ENS 0.17857 -1.03284
PTA 0.95740 0.31665
CAB 0.73459 -0.14251
SSS 1.77885 -0.26222
SNS 0.81683 -0.39350
ITA 0.13792 -0.07313
SPR 0.88081 -0.18707
LAR -0.15755 -0.74111

Tabela 9 – Scores dos dois primeiros Componentes Principais (análise sobre tamanho e forma, 
sexo feminino).

CP Eigenvalue % da variação original
original

1 6.16073 38.5 38.5
2 2.22341 13.9 52.4
3 1.58692 9.9 62.3
4 1.19007 6.7 76.5
5 1.07286 6.7 76.5
6 1.01503 6.3 82.8

Tabela 10
tamanho e forma, sexo feminino (Eigenvalue superior a 1).

CP1 CP2
LBO 0.10228 0.15944
AFS 0.07735 0.01542
ANS 0.08500 -0.12539
AOB 0.11301 -0.18461
CBC 0.09086 0.05943
CMA 0.09880 0.05972
CMX 0.10475 0.14486
CSF 0.12045 0.08993
CSO 0.11274 -016120
CSP 0.01692 0.34099
LCM 0.12341 0.04007
LFM 0.11261 -0.10054
LMA 0.10432 0.17087
LMX 0.08693 -0.30324
LNS 0.06935 0.23413
LOB 0.13500 -0.09043

Tabela 11
gerados (análise baseada em tamanho e forma, sexo feminino).
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Série CP1 CP2
MLH -0.39895 -0.39212
HWF 1.37097 1.24773
SR1 2.43620 -1.75252

MDA -0.22649 0.19820
SEG 0.95369 -0.46242
EST -1.25780 -0.22506
SUM 1.04933 1.03814
PIA -1.15608 -0.31381
BUR 0.79712 2.19082
FMA 0.66709 -1.23842
ENS -0.89009 -0.05957
PTA -0.91061 -0.51856
CAB -0.24854 -0.13178
SSS -0.72388 1.45244
SNS -0.66173 -0.49516
ITA -0.03508 0.78998
SPR -0.49704 -0.30724
LAR -0.26814 -1.02064

Tabela 12 – Scores dos dois primeiros Componentes Principais (análise sobre forma apenas, sexo 
feminino)

CP Eigenvalue
% da variação 

original variação original
1 3.88784 24.3 24.3
2 2.50482 15.7 40.0
3 2.35633 14.7 54.7
4 1.60962 10.1 64.7
5 1.53134 9.6 74.3

Tabela 13
forma apenas, sexo feminino (Eigenvalue superior a 1).

CP1 CP2
LBO 0.71820 0.18467
AFS 0.13075 -0.68384
ANS -0.37460 -0.74495
AOB -0.79529 -0.14671
CBC 0.27113 0.23736
CMA -0.01210 0.41475
CMX 0.62543 -0.25430
CSF 0.46695 -0.21653
CSO -0.52433 0.33677
CSP 0.81597 -0.10690
LCM 0.41816 0.45611
LFM -0.06303 0.33673
LMA 0.40363 0.60406
LMX -0.39476 0.15493
LNS 0.21463 -0.28713
LOB -0.64411 0.41122

Tabela 14
gerados (análise de forma apenas, sexo feminino).
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Figura 1
(análise baseada em tamanho e forma, séries masculinas).

Figura 2
baseada em forma apenas, séries masculinas).
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Figura 3
(análise baseada em tamanho e forma, séries femininas).

Figura 4
(análise baseada em forma apenas, séries femininas).
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Conforme ressaltado anteriormente, os resultados alcançados pela presente análise 
devem ser vistos com imensa cautela, uma vez que as amostras esqueletais interioranas, 
incluindo as do vale do rio Peruaçu, estão longe de atender os requisitos minimamente 
aceitáveis de uma análise quantitativa.

       
 Primeiramente, é necessário ressaltar que apesar da ocupação humana na região 
retroagir a 12 mil anos, tanto os esqueletos exumados no Boquete quanto no Malhador 
encontram-se inseridos numa faixa cronológica que não ultrapassa 8 mil anos. Assim, 

grupos (Paleo-índios) que ocuparam a região.
         
Em segundo lugar, é importante chamar a atenção para o fato de que no caso do 

masculinos para se inferir diferenças inter-populacionais, fenômeno este constatado 

          
Sem dúvidas, a análise efetuada sobre o sepultamento I do Boquete, com base em forma 

passíveis de interpretação. O que mais chama a atenção nessa análise (Fig. 1) é o fato 

pré-ceramistas e ceramistas, representadas na análise, incluindo aí as três amostras que 
representam, no trabalho, os paleo-índios da região de Lagoa Santa, a mais próxima do 
Vale do Peruaçu (cerca de 700 quilômetros), entre aquelas representadas.

um de nós (WAN) vem defendendo há mais de 10 anos [ver Neves 1999a e Neves 
et al. 1999a, para uma revisão], tudo parece indicar que houve, de fato, a chegada de 
uma nova população na América do Sul, no início do Holoceno Médio e que, muito 
provavelmente, essa nova população, tipicamente mongolóide, apresentou uma rápida 

períodos subseqüentes. Portanto, essa relação biológica entre o norte de Minas Gerais e 
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apresentam ancestrais comuns e não de que tenha havido uma dispersão linear daquela 

compreensão da pré-história brasileira, desde que obviamente os resultados aqui obtidos 

questão da sobrevivência da morfologia não-mongolóide típica dos paleo-índios [Neves 
& Pucciarelli 1989,1991; Neves et al. 1999b,c] em tempos mais tardios na  América 
do sul.Recentemente, sugerimos [Neves & Blum 1998; Neves 1999ª] que os grupos da 
Tradição Itararé do sul do Brasil poderiam representar uma sobrevivência tardia dessa 
morfologia. Salvo a ocorrência de um processo evolutivo independente com grande 
convergência de resultados, a topologia apresentada na Figura 1 parece apontar para 

SUM, HWF e de certa 
maneira SR1) apresentam-se no mesmo cluster ocupado por várias amostras interioranas 
e litorâneas procedentes de sítios com cerâmica daquela tradição (SEG, LAR, ITA, ENS). 
Note-se que as séries Estirão Comprido (EST) e Forte Marechal Luz (FMA) também não 
se apresentam demasiadamente distantes desse cluster.

A dispersão das séries oriundas de sítios com presença de cerâmica Itararé (ver Schmitz et 
al.
também para o entendimento da ocupação do litoral brasileiro. Conforme pode ser 

II apresentam-se morfologicamente muito distantes das séries que representam os 

um de nós (WAN), de que a chegada da cerâmica Itararé no litoral catarinense envolveu 
difusão dêmica a partir do interior [Neves 1982; Neves 1988]. A posição intermediária 
de Forte Marechal Luz (FMA) entre esses sítios e os sítios pré-cerâmicos do litoral pode 
ter se dado pelo fato de que há grandes probabilidades dessa série conter esqueletos de 
ambos os níveis do sítio, pré-cerâmico e cerâmico [Neves & Blum 1998].

Em que medida a análise baseada apenas no aspecto forma corrobora ou questiona 

duas amostras da região de Lagoa Santa (HWF e SUM), e que Boquete continua 
cluster 

anteriores, com base em tamanho e forma, os resultados baseados apenas sobre o fator 
II, as demais séries associadas à cerâmica 

Itararé aos sambaquis pré-cerâmicos.
Já as análises efetuadas sobre os esqueletos oriundos da Lapa do Malhador geraram 
topologias no morfo-espaço muito difíceis de serem interpretadas, provavelmente pelas 
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formar clusters

sambaquis pré-cerâmicos clássicos e as séries ceramistas de Estirão Comprido, Enseada 
II

mas de forma mais dispersa, paleo-índios, duas séries ceramistas Itararé (Sengés e 
Forte Marechal Luz) e um sambaqui pré-cerâmico clássico (BUR). A série Malhador 
apresenta-se claramente associada ao primeiro cluster , dominado pelos sambaquis 
pré-cerâmicos, e não ao segundo, dominado pelos paleo-índios, convergindo com os 
resultados obtidos para o esqueleto do Boquete.

Em suma, parece que o resultado mais impactante obtido nesta análise, levadas em 

temporais localizam-se no início do Holoceno Médio. Dessa forma, os arqueólogos 
que trabalham nessa região devem estar preparados para, eventualmente, detectar 

período.
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This paper describes human remains found in the burial IV of Lapa do Boquete, 
Peruaçu, Minas Gerais State, Brazil. This was a skeleton of an adult male (35 to 40 
years old), about 165cm tall, with partially preserved skin and muscles. The bones 
were dated to 540±40 BP. Light trauma, spondilolisis at the third lumbar vertebra, a 
healed fracture of a toe and a few arthrosis suggest physical stress during lifetime, 
although not much. Advanced dental decay, dental loss, caries, intense tooth abrasion 
and acute infections draining through the facial bones were found. A big coprolite was 

Considering that the region is still endemic for American Trypanossomiasis, as well as 
the coprolite was suggestive of megacolo, paleogenetic investigation for DNA of T.cruzi 
was done with positive results. Paleoparasitological examination of the coprolites was 
also performed, revealing a huge concentration of eggs for the gender Echinostoma 

represent an endemic condition in this period and region, associated to the lifestyle of 
the group, former investigation is planned to elucidate this hypothesis.        

Introdução 
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das doenças humanas e sua distribuição espaço-temporal não é mais restrita ao estudo 
et al. 2003; Souza et al. 2006].

arqueológicos são poucos os esqueletos humanos preservados, sendo ainda mais raro o 

tropicais como o Brasil. Desse modo, a cada nova situação apresentada pela arqueologia, 

tradicionais estudos funerários. Novas tecnologias médicas e forenses permitem ver 
além dos ossos para reconstituir aspectos da saúde na pré-história.

O achado de alguns sepultamentos humanos na Lapa do Boquete, associados as 
estruturas bem preservadas contendo restos vegetais, trouxe um interessante testemunho.
Neste sentido é apresentado aqui o estudo do indivíduo encontrado no Sepultamento 
IV do referido sítio, onde a excelente preservação de ossos e coprólitos, associados à 

paleoparasitológico e de DNA antigo. 

Apesar de tratar-se de um estudo de caso individual, é relevante mesmo do ponto de 
vista epidemiológico, por trazerem à luz pela primeira vez duas doenças infecciosas 
de grande interesse, a Doença de Chagas e a Echinostomíase, que anteriormente não 
haviam sido descritas para sítios pré-históricos brasileiros. 
 

Material

Schlobach 1997], encontrava-se muito bem preservado pelo ambiente seco num abrigo-
sob-rocha. Outros enterramentos humanos do mesmo sítio também continham alguns 
fragmentos de tecidos moles preservados, ainda que escassos. A datação estimada para 
estes enterros foi de 1200 a 600 BP. 

O corpo do sepultamento IV, um adulto de sexo masculino sepultado em posição 

indivíduo e seu grupo. A datação de uma costela deste mesmo indivíduo feita por AMS 
BP (BETA 215193).  

encontrava-se em posição sentada, totalmente articulado e sua cova foi escavada com 
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cuidado para mantê-lo assim. Apesar de toda cautela empregada o crânio e a mandíbula 
tiveram que ser retirados, pois não havia apóia-los e continuar a escavação dos ossos 
pós-cranianos. A cabeça foi retirada completamente envolta por palhas, com os cabelos 
ainda preservados e visíveis entre as palhas; a pelve, ainda articulada com parte da 

com parte dos carpos e metacarpos, também estavam parcialmente cobertos por pele, 

funerária. Os demais segmentos anatômicos eram compostos por ossos desarticulados, 

encontrados aderidos aos ossos. 

frias [Beltrão & Lima 1986; Souza et al. 2002]. O sedimento local, pulverulento, rico 

superfície próximo ao esqueleto, foi certamente um fator favorável à preservação, tal 
como visto também pelos vegetais e outros remanescentes arqueológicos encontrados 
[Prous & Schlobach 1997; e outros neste volume]. Embora não se tratando propriamente 

esqueletonizado, chama atenção a preservação parcial, localizada e simétrica da pele, 
talvez acidental, mas que pode também ter sido favorecida por algum procedimento do 
rito fúnebre, como a aplicação de óleos, mel, cera de abelha ou pinturas corporais. 

Métodos

O material foi analisado a partir de diferentes abordagens metodológicas, tendo 
trê
paleoparasitológica a partir do coprólito in situ, e análises paleogenéticas para 

últimas ainda em fase de desenvolvimento.

Para o estudo bioarqueológico foram procedidas inicialmente a higienização e a 
curadoria do material, seguidas pelo exame direto do esqueleto. Também seu exame 

foram analisados de acordo com o proposto por Buikstra & Ubelaker [1994] sendo os 

Ortner & Putschar [1997]; Aufderheide & Rodriguez-Martins [1998]. O método para 
estudo dos ossos foi o exame anátomo-patológico e antropológico macroscópico. Não 

Este foi útil como meio não invasivo de exame, para visualização de estruturas cobertas 
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desta análise foi uma descrição geral do indivíduo e de suas principais características 

Para o estudo paleoparasitológico foram coletadas amostras dos coprólitos encontrados 
dentro da pelve. Foram utilizadas amostras de quatro diferentes fragmentos desprendidos 
durante a retirada dos sedimentos de dentro da cavidade. Após reidratação adequada em 

[1960], foi realizado exame parasitológico utilizando-se a técnica de sedimentação 
espontânea de Lutz [1919] e pela análise em microscópio óptico (x100 até x400).    

et al
resultado em diferentes tecidos preservados do mesmo indivíduo e com diferentes 

Trypanosoma cruzi. Nos estudos moleculares foram utilizadas 

aDNA humano como o aDNA do T. cruzi, causador da tripanossomíase americana, ou 
Doença de Chagas. As amostras foram analisadas por técnicas de hibridação e de PCR 
de acordo com Souto et al. (1996) e Sturm et al. [1989] para DNA de T. cruzi. 

Os resultados paleogenéticos e paleoparasitológicos encontram-se detalhados na 
dissertação de mestrado de um dos autores [Fernandes 2007] e em Sianto et al. [2005].   

Resultados 

A estimativa do sexo feita a partir do esqueleto deste indivíduo foi masculino, 

de Buikstra & Ubelaker [1994]. A idade pode ser estimada entre 35 e 40 anos a partir 

de desenvolvimento físico, ainda que com pequenas seqüelas de traumatismos e extenso 
decaimento dos tecidos dentários e correlatos. 

O exame da cabeça mostrou cabelos espessos, cortados de maneira irregular, caindo 
originalmente em mechas de diferentes comprimentos à altura dos ombros. A parte 
visível do cabelo não mostrou presença de ninfas ou outros ectoparasitos.

CRÂNIO E MANDÍBULA – A maior parte do crânio só pode ser examinada na imagem 

alta da face. No maxilar superior o exame direto mostrou palato muito profundo, com 
as suturas palatinas bem abertas e dentes presentes, alguns encontrados desarticulados. 
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cárie cervical no terceiro molar e destruição do segundo também por cárie. Associado 

lado, totalmente destruído por cárie, está reduzido à raiz que se comunica com um 
segundo orifício de drenagem medindo cerca de 1 mm. O primeiro pré-molar e o 
canino mostram desgaste plano e depósito de cálculo, mas não há hipercementose. 
Sob o cálculo há uma área de esmalte hipoplásico. Os incisivos têm desgaste plano 
quase total da coroa, mas a forma de pá dupla ainda pode ser percebida nos incisivos 
centrais. No canino direito o desgaste é simétrico ao do lado oposto. Os pré-molares 
direitos estão destruídos por grandes cáries, assim como os dois primeiros molares, que 
também se mostram afastados por um processo de versão causada pela perda em vida do 
terceiro molar. A mandíbula tem côndilos lisos e pouco volumosos, com ligeiro rebordo 
osteofítico à esquerda, e mostra perdas dentárias completamente cicatrizadas, além de 

regular de toda a arcada dentária. Um pequeno crescimento ósseo compatível com torus 
mandibular pode ser observado no lado direito, entre o PM2 e o M1. Não há hipoplasias 
macroscópicas, mas há acúmulo discreto de cálculo na face lingual dos incisivos. No 
lado esquerdo o terceiro molar mostra desgaste plano, o segundo foi perdido em vida, 
estando o osso retraído até quase a altura do ápice radicular. Os demais dentes mostram 
desgaste plano e continuado. No primeiro molar foi encontrada grande cárie de coroa, 

porosidade na face externa do osso. Na mesma altura há grande cálculo estendendo-se 
ao segundo molar direito, o que sugere que a área era pouco usada na mastigação, talvez 

havia sido perdido em vida, estando o osso completamente cicatrizado.

COLUNA VERTEBRAL E GRADIL COSTAL – Apesar da idade estimada, a coluna 

superiores das vértebras lombares. A terceira lombar apresenta o arco vertebral 

ter causado também discreto deslocamento daquela vértebra. Costelas e esterno não 

esperadas para a idade.

CINTURA ESCAPULAR E MEMBROS SUPERIORES - As clavículas e escápulas são 
normais. Os ossos de braços, antebraços e mãos só puderam ser parcialmente examinados, 

direito sobre o esquerdo, e contidos pela amarração que posicionava o corpo no pacote 
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funerário.  
 
CINTURA PÉLVICA E MEMBROS INFERIORES - A pelve, completamente articulada 
formando um bloco único, tem forma caracteristicamente masculina. Dentro da 

que no momento da morte os diâmetros da alça sigmóide e do reto estavam aumentados. 
Uma parte deste volume, provavelmente colapsado pelo processo cadavérico, estava 
depositada sobre a fossa ilíaca direita e foi retirado quando da remoção do sedimento 
do interior da pelve. Apesar da retirada da maior parte do sedimento, foi preservada 
a articulação dos ossos pélvicos e o coprólito in situ, preso por sedimentos residuais 
na área correspondente à parte terminal do intestino. A posição em que a massa de 
coprólitos se encontrava originalmente no bloco trazido de campo pode ser vista na 

A escavação da pelve fez com que partes superiores do coprólito se desprendessem, 
sendo estes materiais aproveitados para análises destrutivas. Nos fragmentos retirados 
e nos que permaneceram na pelve é possível observar restos vegetais macroscópicos de 

a e b).    

Nos membros inferiores havia fratura cicatrizada em uma falange média do pé esquerdo. 

provavelmente acumulada com a idade. Os membros são robustos e bem constituídos. 
A estatura foi estimada com base em comprimento de fêmur e tíbia [Steele & Bramblet 

PALEOPARASITOLOGIA 

O estudo paleoparasitológico permitiu diagnosticar a presença de grande número de ovos 
de parasitos intestinais de dois tipos. O primeiro tipo de ovo, medindo 63.12 µm (SD 2.74) 
x 37.81 µm (SD
10), provavelmente Necator americanus ou Ancylostoma duodenale. As características 
destes ovos, no entanto, não permitem determinar com precisão a espécie apenas por 

pré-colombiana, ampliando o conhecimento da sua distribuição na América [Reinhard 
et al. 2001]. 
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tamanho médio de 100 µm (SD 5.04) x 65 µm (SD
Echinostoma (Trematoda: Echinostomatidae), possivelmente E. luisreyi. Esta foi a 
primeira descrição deste parasito na América pré-colombiana [Sianto et al. 2005]. 

PALEOPARASIOTOLOGIA MOLECULAR – Os resultados obtidos em todas as 7 amostras 
de osso, pele e músculos examinadas para DNA de T. cruzi

et al. 2005]. Estes achados somados aos dois resultados 
positivos para T. cruzi em esqueletos humanos provenientes do sítio arqueolóogico 
Abrigo do Malhador, na mesma região [Lima et al. 2007], evidenciam a presença desta 
infecção em ameríndios no Brasil no período pré-colombiano. Outros esqueletos da 
mesma região arqueológica e do mesmo sítio estão sendo investigados. O resultado 

do DNA parasitário em vários tecidos, e conseqüentemente o potencial analítico dos 
ossos para este diagnóstico. 

ou traumáticas de maior gravidade. No entanto a presença de um grande coprólito in 
situ

et al. [1992], o estudo dos testemunhos esqueletonizados deve ser considerado com 
reservas tendo sempre em conta o paradoxo osteológico. Ossos podem mostrar apenas 
uma parte reduzida da realidade sobre a saúde de um indivíduo, e mesmo um esqueleto 
absolutamente normal do ponto de vista anátomo-patológico, pode reportar-se a um 

O achado neste indivíduo de sinais sugestivos da Doença de Chagas assim como a 
presença de grande quantidade de ovos de Echinostoma no coprólito indicam doença 

e talvez apressar sua morte.

A discussão deste caso é interessante também na medida em que o somatório de dados 

a sua história, bem como a patocenose de seu grupo.

O desenvolvimento ósseo e os sinais de traumatismos cicatrizados, bem como a robustez 

e hérnias de disco dorso-lombares sugerem impactos verticais sobre a coluna pernas, e 
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podem ter sido recorrentes e associados ao estilo de vida do grupo, tal como na Furna 
do Estrago - PE
achados paleopatológios [Ortner & Putschar 1997; Steinbock 1976], muitas delas são 
mal percebidas ou tem seus sinais minimizados/apagados pelo intenso processo de 
remodelação óssea que ocorre em vida. Espondilólises como a que foi diagnosticada 

PE [Carvalho 1992; 
Souza 1995].

tal como no caso publicado por Reinhard, Fink & Skiles [2003], foi um valioso indício 

ossos. O megacolo é observado principalmente em certas áreas endêmicas, em adultos, 

atuais, em Minas Gerais onde a doença ainda é endêmica, podem ser encontrados entre 

Epidemiologicamente pode-se sugerir que este indivíduo, mesmo que vivesse num grupo 
atingido pela doença, seria um caso excepcional. Por outro lado, o fato de encontrar este 

mesmo em áreas de alta endemicidade, pouco mais da metade dos indivíduos expostos 
à infecção adoecem. 

de Chagas, as análises moleculares demonstraram a presença de aDNA de Tripanossoma 
cruzi em diferentes partes do esqueleto e dos tecidos moles removidos deste indivíduo. 

com manifestação intestinal da doença, o que é consistente com a idade do indivíduo.

A Doença de Chagas é uma infecção tipicamente americana, que tornou-se uma grave 
endemia, atingindo não apenas o Brasil mas também outros países como a Argentina, 
Paraguai e Bolívia. Este protozoário mostra uma grande heterogeneidade morfológica, 
bioquímica e molecular [Devera et al. 2003]. Estas características permitem adaptação 
do parasito a diversos tipos celulares de um mesmo organismo (paninfectividade) e a 

menos 8 ordens, muitas servindo como reservatório para T. cruzi. 

Inúmeras espécies de triatomíneos, insetos vulgarmente conhecidos no Brasil como 
barbeiros, podem se infectar, servindo como vetores e transmitindo o parasito no 

entrada do Homem no ciclo do protozoário se deu a partir do momento em que se expôs 



215

vetores, o consumo de carne crua de animais infectados ou alimentos contaminados por 
vetores ou reservatórios, o contato direto com o sangue da caça, seriam algumas formas 
possíveis de contágio. 

Noireau et al. [2005] acreditam que o vetor Triatoma infestans, inicialmente silvestre, 

a dispersão da infecção humana por T. cruzi na América do Sul teria se dado a partir 
da região andina [Guhl et al. 1999; Guhl et al. 2000; Madden et al. 2001], onde a 
domesticação dos porquinhos da índia (Cavia sp) teria favorecido a instalação dos vetores 

mostra que a infecção na América do Sul estava presente há pelo menos nove mil anos. 

T. cruzi [Aufderheide et al. 2004]. 

Os vetores da tripanossomíase americana e seus ovos podem ser levados para 

peles, penas e mesmo no corpo de animais caçados ou domesticados. Se estiverem 
infectados pelo-parasita podem tornar-se um risco para o Homem, principalmente se ali 
permanecerem.  Ambientes naturais ocupados pelo Homem, como os abrigos-sob-rocha, 
também propiciam a instalação de pequenos roedores e triatomíneos, estabelecendo 
outras alternativas para ciclos locais da tripanossomíase americana. Desse modo, tanto 
instalação dos vetores e reservatórios em áreas de habitação, quanto a instalação humana 
em alguns ambientes naturais poderia expor à infecção. 

presença de vetores e reservatórios do T. cruzi.   

Em outros sítios em abrigos da mesma região têm sido encontrados ossos de mamíferos 
de pequeno e médio porte, como por exemplo tatus, macacos, veados e tamanduás, 

T. cruzi pré-histórico. A 
ocorrência desses vestígios arqueo-faunísticos desde o Pleistoceno Terminal e ao longo 
de todo o Holoceno é relatada por Kipnis [2002; Kipnis neste volulme] para os sítios 
Lapa do Boquete e Lapa dos Bichos. 

Finalmente o achado de insetos preservados em sítios arqueológicos do tipo dos abrigos 
do Peruaçu é altamente provável, pela boa conservação dos materiais, devendo ser 
incentivada sua busca ativa nos níveis arqueológicos, uma vez que sua análise pode 
contribuir conclusivamente com esta discussão paleoepidemiológica.  

Uma outra forma de transmissão do parasito que deve ser considerada é a infecção oral 
[Dias 2006]. Esse pode ter sido um dos modos de transmissão do parasito aos humanos, 
a partir dos alimentos que se encontravam armazenados no sítio. 



216

O vale do rio Peruaçu, localizado no extremo norte de Minas Gerais, está associado a 
uma região tradicionalmente endêmica para a doença de Chagas [Pellegrino J, 1953; 
Pereira JB et al. 1992; Borges-Pereira J. et al. 1998; Secretaria de vigilância em saúde 
do Ministério da Saúde 2005]. O achado deste caso pré-histórico na Lapa do Boquete 

enzootia como para a endemia humana.

Anterior ao contato, este caso mostra que a infecção humana por T. cruzi em terras 

expressão paleoepidemiológica. Isto contrasta com o que é apresentado por Coimbra 
& Santos [1994], que referem a ausência da infecção em grupos indígenas atuais, fato 

endêmica da doença no vale do Peruaçu há cerca de 600 anos atrás, e mais dados sobre 

infecção pré-histórica no Brasil.  

A evidência de que o indivíduo morreu com o intestino repleto indica esta paralisação, 
e a não eliminação de fezes poderia estar relacionada à grande quantidade de ovos de 
Echinostoma no coprólito. 

Tal abundância só é observada em casos de parasitismo verdadeiro, e não do chamado 
falso parasitismo, quando há ingesta acidental de vertebrados parasitados e o homem 
se torna temporariamente hospedeiro [Sianto et al. 2005]. No caso, mais dados sobre as 

quais tal infecção pré-histórica pode ter ocorrido.O fato de haver retenção das fezes 
torna a interpretação da quantidade de ovos menos conclusiva, ainda que o achado de 
ossos de peixe nas fezes aponte uma fonte possível de contaminação na dieta.  

O achado de outros casos de Echinostomíase na mesma área, em coprólitos humanos 

Os Echinostomatidae parasitam todas as classes de vertebrados, havendo cerca de 25 
espécies descritas para o Brasil [Travassos et al. 1969; Maldonado Jr. et al. 2001. Uma 
infecção humana por E. echinatum
considerada um caso isolado e adquirido fora do país [Fried & Graczyk 2000]. Estudos 

hipótese. 
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Atualmente a equinostomíase é endêmica na Ásia, onde é causada geralmente por E. 
ilocanum [Fried et al. 2004]. Na espécie diagnosticada na Ásia [Cheng 1973], o tamanho 
dos ovos é compatível com os ovos achados no Peruaçu. Este achado leva também a 
uma questão interessante sobre a possível introdução deste parasito na América por 

desaparecimento ou redução. 

Finalmente a condição de grande decaimento dentário, com numerosas e extensas 
cáries e drenagens ativas de processos de abscessos, por ocasião da morte, sugerem não 
apenas má condição de saúde oral, mas uma potencialmente má uma condição de baixa 
imunidade e queda do estado geral; isto seria esperado numa fase avançada do Mal de 
Chagas, o que seria coerente com os achados neste caso. Alguns autores consideram 
que casos crônicos de Chagas causam também uma queda do sistema imunológico, por 

aguda relacionada aos distúrbios digestivos inerentes a esta forma clínica.

Trata-se do sepultamento de um adulto masculino, entre 35 e 40 que, apesar do esqueleto 
aparentemente bem constituído, era portador de doença crônica grave e morreu com 
sinais de processos infecto-parasitários agudos. 

Nos seus ossos foram encontradas duas fraturas, espondilólise de L3 e fratura cicatrizada 

associadas a perdas dentárias em vida.

O exame de um grande coprólito in situ na pelve permitiu diagnosticar duas parasitoses 
intestinais, por Ancilostomídeos e por Echinostoma, havendo grande número de ovos. 
A presença deste acúmulo de fezes, compatível com megacolo, fez também suspeitar de 

DNA do parasito de pelo 
menos sete diferentes amostras do mesmo indivíduo, incluindo ossos. 

A Doença de Chagas, embora conhecida na pré-história americana, não havia sido 
descrita ainda para o Brasil pré-histórico, podendo tratar-se de caso isolado ou 

da cobertura vegetal natural, manipulação de materiais eventualmente associados à 
vetores e hospedeiros, armazenamento de vegetais atrativos tanto para vetores como 
para reservatórios, exposição ao microambiente do abrigo durante práticas culturais 
(como os funerais, por exemplo), podem ter aumentado as chances de aquisição do 
parasito por este homem pré-histórico sepultado na Lapa do Boquete, risco que talvez 
se estendesse ao seu grupo.     
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A infecção por Echinostoma não é conhecida como doença humana na América, embora 

presença neste indivíduo pode ser eventual (falso parasitismo), por um consumo até 
acidental, mas o grande número de ovos nas fezes obriga a considerar que pudesse ser 
uma parasitose verdadeira. Outra hipótese é a de que a retenção das fezes por megacolo 
teria levado à acumulação de ovos. A semelhança morfológica dos ovos encontrados 

primeiros povoadores. 
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Figura 1 - Cabeça do Sepultamento IV da Lapa do Boquete:  envolta em palha, mostrando apenas 
parte dos dentes e ossos faciais. Notar cabelos sob a palha.
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Figura 2 - Aspecto da reconstrução tridimensional do crânio do Sepultamento IV:  depois de 

Figura 3 - Detalhe da mesma cabeça:  mostrando a drenagem da infecção apical através de 
fístula óssea e de pele, ativas por ocasião da morte do indivíduo.
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Figura 4 - 
mandíbula do mesmo indivíduo, associadas à cárie e grande formação de cálculo dental.

Figura 5 - Vértebra lombar mostrando hérnia de Schmorl.
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Figura 6 - Arco da terceira vértebra lombar:, desprendido do corpo da vértebra pelo processo de 
espondilólise.

Figura 7 - 
direito no fardo funerário.
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Figura 8 - 
indicativo de megacolo.

Figura 9 a -Coprólito in situ: visto dentro da cavidade da pequena pelve, por traz do sacro 
articulado na pelve intacta. 
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Figura 9b - 

Figura 10 - 
Boquete.
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Figura 11 - 
Boquete.
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Eunice M. T. Resende1, Juliana S. Cardoso2

Archaeobotany involves the study of plant remains found at archaeological sites. Here 
the study of the plant remains found in rock shelters of the Valley of the Peruaçu River 
has made it possible to characterize the plants of the region and evaluate the inter-
relationships between human occupation and the environment since prehistoric times. 
To identify the plant remains, it was necessary to establish a reference collection, as well 
as an appropriate method of analysis. The stability and diversity of the plant types were 
important for the maintenance of a stable cultural system during the various stages of 
occupation. One of the reasons for the occupation of rock shelters was the possibility of 

present a series of considerations about the use of the native plants which were found 
in these rock shelters and the techniques of preservation..  The reference collection for 
the sites as a whole revealed a variety of dehydrated and carbonized fruit and seeds, and 
some of the storage pits on the sites contained bits of cassava, beans, and ears of corn in 
an exceptionally good state of  preservation. 

Introdução

A conservação de vegetais é em geral muito rara nos sítios arqueológicos devido à sua 
perecibilidade. No vale do rio Peruaçu, alto-médio rio São Francisco, entretanto, as 

foi encontrado em vários dos sítios sob abrigo, como nas Lapas dos Bichos, do Caboclo, 
dos Desenhos, da Hora, do Tikão, na Gruta do Índio, no Abrigo do Malhador e na Lapa 
do Boquete, especialmente. Este foi escolhido para análises sistemáticas por apresentar, 
nas sondagens, uma inigualável densidade e diversidade de restos vegetais em relação 
aos demais escavados até o momento. No tocante aos materiais coletados em sítios a 
céu aberto na região, os resultados obtidos seguiram o padrão esperado: apenas raros 
fragmentos vegetais carbonizados.

1  Arqueobotânica - euniceresende@yahoo.com.br
2  Arqueobotânica e Mestre Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social - 
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representativos da variedade de plantas manipuladas na vida cotidiana e em 
arqueobotânico permite obter indícios sobre os hábitos 

medicinais e cerimoniais; substâncias narcóticas, estimulantes (odoríferos) e venenosas 
(para estratégias de caça e pesca); confecção de artefatos (ferramentas, armas, 
trançados, adornos), acabamento plástico de artefatos (gomas e resinas); combustíveis; 
processamento de tintas (em rituais de sepultamentos, pintura corporal, decoração de 

ser comprovadas, sendo apenas inferências. 

Os vestígios arqueobotânicos são, ainda, excelentes guias na determinação do contexto 

dúvidas surgidas caso os outros achados arqueológicos não forem condizentes com a 
datação estimada para o nível em que foram encontrados. Ademais, quando conservam 

Sendo o alvo deste artigo, os vestígios vegetais serão abordados segundo os procedimentos 
adotados nos estudos arqueobotânicos desenvolvidos no Laboratório de Arqueologia do 
Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (MHNJB/UFMG). Será dada 
ênfase aos denominados “silos”,
vegetais e de outros elementos arqueológicos, trazidas pelos grupos de horticultores 
para os abrigos da região do vale do rio Peruaçu [Junqueira & Malta 1981/82]. Como 

discussão com o propósito de esclarecer as hipóteses formuladas a seu respeito. 

Figura 1 – Vestígios da estrutura 2: sondagem 2 Boquete.
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Nesta seção serão descritos os procedimentos desenvolvidos durante as pesquisas 

empregadas. Para estas últimas, recorreu-se a uma sobreposição de métodos empregados 

referência e caracterização do ambiente. 

Coleta de material botânico (in vivo)

formar uma coleção de referência para o estudo comparativo do material encontrado nas 

Para a arqueobotânica, esta coleção não é uma coleção típica de herbário nem mesmo 
pretende representar a vegetação local, pois seu conteúdo compreende, basicamente, 
partes ou substâncias de plantas nativas que são de uso popular ou indígena. Sendo 
assim, foram coletados espécimes férteis de vegetais vasculares de forma aleatória, em 
locais e tipos vegetacionais variados, durante caminhamentos realizados nas diferentes 

in loco

Coleta de material arqueológico

sedimento, ora concentrados em estruturas de combustão, ora agrupados nos “silos”. 

algumas particularidades merecem destaque.

Parte dos vegetais avulsos foi coletada diretamente do sedimento, sendo precisamente 

não foram visualizadas durante a decapagem foram coletadas na peneira e localizadas 

serem encaminhadas ao laboratório. 

Em amostras escolhidas, fragmentos menores que 2 mm, que passavam pela malha da 
Flotação. Este processo 

consiste em separar os restos arqueológicos do sedimento pela densidade. O material 
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é misturado à água e vertido em um sistema com peneiras e reservatórios. Os resíduos 

Acreditamos que, na ocorrência de macrovestígios bem preservados, não é vantagem 

de fragmentos, muitas vezes indica apenas uma porção moída do vegetal ocorrente. 

alterar o quadro geral dos resultados sobre os macrorestos, nem em termos de proporção 
e nem termos de variedade de espécies.  

Quanto aos “silos”, sua complexidade, fragilidade e constituição, que inclui tanto 
material vegetal quanto artefatos, sedimento e outros tipos de vestígios, faz com que 

foram utilizados durante as pesquisas. 

A primeira estratégia implica extensão dos prazos dispensados à escavação, enquanto 

causadas pela interferência do arqueólogo ao manusear os vestígios.

O desmonte dos “silos” em laboratório facilita a descrição detalhada da estrutura, 
a triagem do material em diversas categorias (sedimento, lítico, fauna etc.) e a 

vegetal são necessários para que se evitem fraturas, esfarelamento ou toxicidade em 

para tanto, consultar o artigo de Resende & Cardoso [1995] com os pormenores.

Análise de amostras e levantamento de dados

As amostras coletadas foram organizadas por setores da área escavada e por níveis 

da planta; o tipo de vestígio, se inteiros ou fragmentados; o seu peso; e uma descrição 
quanto ao aspecto, facilitando o reconhecimento de traços diagnósticos. 
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pelo menos, a consistência, fragmentação, desintegração (perda das partes), graus de 
queima (total ou parcialmente carbonizado, chamuscado), desidratação, pulverulência, 

(de calcita, sedimento ou minerais).

Alguns restos vegetais são tão leves que, mesmo com a utilização da balança de precisão, 

ser registrada como fragmento durante a contabilização.

Para cada nível e área escavada do sítio, foram registrados os percentuais de vegetais 
queimados, percutidos e outros aspectos considerados relevantes. Eles foram separados 
em sub-amostras, tendo sido adotado o mesmo procedimento para o material coletado 
em fossas e em camadas de contato.

sem que os resultados fossem incluídos na caracterização das camadas. Repetiu-se 
este procedimento para as amostras provenientes de áreas perturbadas (“remexidos”), 

durante a escavação a respeito do sedimento, sugerindo indícios de fossas ou buracos 
de animais.

determinação de uma planta requer um exemplar completo, com os órgãos vegetativos, 

como casca, entrecasca, frutos e sementes. 

soltos no sedimento, foram aplicados ao material vegetal encontrado nos “silos”. Eles 
são considerados básicos e usuais, resumindo-se ao exame macroscópico simples, ao 

in vivo na 

procedimentos, mais elaborados e usados com menor freqüência, aplicados a casos mais 

 visual 
complementado pela utilização de lupa. Cada tipo de vestígio foi agrupado e caracterizado 
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individualmente pelo reconhecimento de suas partes. 

MHN/UFMG elaborado por uma das autoras deste trabalho (E. Resende). Seu conteúdo 
é constituído por amostras de uma grande variedade de raízes, cipós e resinas, além de 
uma carpoteca e um mostruário com vestígios vegetais pré-históricos provenientes de 
vários sítios arqueológicos do estado de Minas Gerais. Os exemplares foram coletados 

A partir do levantamento realizado pelo Departamento de Botânica do ICB/UFMG, foi 
constituída uma coleção no Herbário com exemplares da vegetação atual do Vale do 

botânicos que foram agrupados em amostras semelhantes entre si e que, provavelmente, 
eram provenientes de um mesmo taxon.

recurso decisivo no auxílio do reconhecimento de frutos e sementes não encontrados 

fotos.

muito fragmentadas ou deformadas, nem mesmo ao reconhecimento de suas partes 
vegetais. Entretanto, é possível observar estruturas microscópicas que caracterizam 
seus grupos botânicos. Para tanto, desenvolvemos uma técnica a partir das apresentadas 
por Burger & Richter [1991], usualmente empregadas no estudo da morfologia vegetal 
(anatomia) em materiais arqueológicos. 

Essas técnicas são, normalmente, aplicadas ao material in vivo ou conservado em 
solução; principal diferença em relação ao material arqueológico, geralmente, 
fragilizado, desidratado e incompleto. Devido a estas diferenças e para que as análises 

Os procedimentos adaptados e utilizados no material arqueológico foram os seguintes: 

Parte de cada amostra foi reservada como testemunho e conservada em álcool a 
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A caracterização e descrição macroscópica das superfícies das amostras foram 

e de desenhos em câmara clara. 

O processamento do material foi realizado por corte anatômico e dissociação com a 
utilização de lupa, visando a preparação de lâminas histológicas semipermanentes. Em 

para que fossem processadas análises paralelas. Para uma das partes foi feita a dissociação 
dos tecidos visando a caracterização da morfologia das células vegetais; e para outra 

suas estruturas vegetais. Para a dissociação dos tecidos foi usada a solução de Jefrey ou 
hipoclorito de sódio, o tempo para cada caso foi variável e controlado.

Na etapa de caracterização e descrição das amostras foi utilizado o microscópio de 

realizadas. 

A maioria das amostras recebeu tratamento de limpeza, utilizando água destilada e 

limpeza, teve lugar o processo de hidratação, importante na caracterização dos tecidos 
vegetais. Durante este processo, uma parte de cada amostra recebeu artifícios de 
evidenciação por substâncias P.A. (“Produtos para Análise”), alterando-as na forma, 

comparação. Todas as partes do vestígio, cortadas ou dissociadas, foram montadas 
em lâminas permanentes em gelatina glicerinada e devidamente etiquetadas com 

Os vestígios com partes muito duras foram submetidos previamente ao processo de 
fervura em banho-maria com amaciante, para que, com seu amolecimento obtivesse um 
bom corte anatômico à mão livre. Foram realizados cortes transversais e, para alguns 
casos, também os longitudinais.

material. 

Sistematização dos dados
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setores, agrupando em uma planilha o peso e em outra o número de peças de amostras 

de registro de campo e laboratório. Outra forma de apresentar os dados foi através 
da localização em mapas das categorias vegetais para cada camada arqueológica e o 
mapeamento comparativo de densidade nos diversos setores de escavação, estudando 

cronológicas e espaciais. A partir daí, foi possível analisar os dados levantados durante 
o processo de escavação e os obtidos em laboratório.

Além dos dados obtidos nos sítios arqueológicos o pesquisador lança mão, por analogia, 
do estudo etnobotânico para subsidiar a análise do material disponível. Isto auxilia na 

dados arqueológicos, é possível perceber traços comuns: aqueles ainda persistentes 
culturalmente e com grandes probabilidades de ocorrência no sítio.

O centro de interesse entre a arqueobotânica e a etnobotânica abrange as espécies 

da área e introdução de cultivares podem ser percebidas quando somamos a caracterização 
da vegetação e o levantamento de elementos tradicionalmente aproveitados.

Dentre os elementos vegetais encontrados dispersos pelo sedimento e aqueles 
concentrados, em estruturas de combustão ou em “silos”, faz-se necessária a determinação 
de sua procedência: natural (vestígios ecológicos) ou antrópica. 

Muitos restos de cascas, folhas e gravetos encontrados não tinham sinais aparentes de 
manipulação. Por outro lado a grande quantidade e variedade de ervas apresentaram 
traços de processamento. Ainda não foi possível chegar a resultados conclusivos no que 

A presença de algumas espécies nos sítios não é, necessariamente, relacionada à ação 
antrópica, pois foram observadas outras causas de interferência. Entre elas, é possível 
citar o transporte pelas águas pluviais (muito limitado nos abrigos escavados) e as 
atividades de outros consumidores sobre os restos deixados pelos grupos humanos 
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marcas de roedores na Lapa do Boquete. As áreas remexidas por animais, por exemplo, 
apresentaram mistura de material arqueológico de diversas camadas cronológicas e, 
eventualmente, fezes, mudas de pele de cobra, folhagens etc. 

plantas, comuns na decoração, e a composição do antiplástico registram, ao menos, que 
a espécie em questão estava presente no lugar onde se trabalhou a argila, considerando 
que o vasilhame pode ser deixado em área diferente do local de sua produção. 
Considerando que os vasilhames foram utilizados como reservatórios de alimentos 
ou bebidas, a cerâmica representa mais um recurso, subutilizado, para as análises de 

não foi aplicado às cerâmicas do vale do rio Peruaçu. 

Usualmente, os restos vegetais remetem às atividades de subsistência. No entanto, é 
necessário distinguir entre o consumo ocasional de alimentos e a dieta, que implica 
um padrão de consumo durante um determinado período de tempo. Estudos realizados 

Lapa do Boquete, auxiliados pelo contexto ou pelas circunstâncias dos achados (como 
materiais carbonizados ou partidos), permitem a reconstituição do “menu” disponível 
em determinado período e ambiente. 

Em um mesmo sítio podem aparecer vestígios vegetais conservados de diferentes 
maneiras, mas na maioria dos lugares a carbonização foi a causa principal, ou, até 

Para efeito de apresentação destes estudos, distinguiram-se os vestígios vegetais 
encontrados entre “avulsos” nos sedimentos e concentrados em estruturas de 
armazenamento – “silos”.

“Silos”

do período ceramista. Estes depósitos foram originalmente descritos por Junqueira & 
Malta [81/82], quando receberam a denominação de “Silos”, como uma denominação 

destes depósitos. 

do Boquete, sete na Lapa da Hora e dois na Lapa do Caboclo. Outros foram observados 
na Lapa do Tikão, de onde ainda não foram retirados. Estruturas menos complexas, 
porém apresentando semelhanças, foram notadas nas Lapas dos Bichos e do Malhador.
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destas estruturas foram desmontadas e tiveram seu conteúdo analisado, as demais foram 
mantidas inteiras e levadas para o MHN/UFMG
[Cardoso & Resende 2000].

Composição

O conteúdo dos “silos” é variado, não se limitando aos elementos vegetais, e se apresenta 
misturado ao sedimento. De uma forma geral, o material vegetal contido no interior 
dos “silos” repete aquele encontrado solto no sedimento dos sítios, tanto em aspecto 
seco e preservado, quanto em diversidade. Diferem, no entanto, na sua integridade, 

disperso no sedimento, dominam as peças fragmentadas. O grau de preservação das 
peças encontradas no interior dos “silos” merece destaque, uma vez que até peças 
delicadas e quebradiças foram encontradas inteiras, ainda que desbotadas e desidratadas. 

chumaços de algodão com sementes. Incluem-se dentre o material preservado, as peças 
mais resistente de tecidos lenhosos, como lascas de madeira, grãos e coquinhos. 

Figura 2 - Espigas com palhas atadas.

O grau de preservação do material não se deve unicamente ao ambiente cárstico (abrigo 
calcário) situado em zona de clima semi-árido. Ao comparar as amostras de vegetais 
encontradas dentro e fora dos “silos”, foi possível atestar o melhor estado de conservação 
das peças contidas nos “silos”. 
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de pedra lascada, adornos (contas de colar), grãos de 
pigmento, fragmentos de resina, vestígios de fauna 
(penas, ossos, conchas de Bivalvia e Gastropoda), 

de cerâmica. Tais vestígios, possivelmente, foram 

com o sedimento que serviu para recobrir a superfície 
do “silo” e, provavelmente, tornar seu interior menos 
susceptível à oxidação.

O fato de se encontrar os mesmos elementos vegetais 
dentro e fora dos “silos” sugere que eles tenham caído 
durante a manipulação ou retirada das estruturas pelos 
grupos ceramistas – ou em data mais recente, quando 
na região foram instaladas fazendas de criação de 
gado; o pisoteio dos animais certamente perturbou 

material foi posteriormente espalhado por pequenos 
animais silvestres.

Estrutura 

em laboratório, foram reconhecidas diferentes morfologias. 

superfície e estreitos na base); cilíndricos (profundos, com paredes verticais estreitas da 
superfície à base); e achatados (pouco profundos, com bordas largas na superfície).

comuns), ovais e irregulares (os mais raros). A forma atual destes últimos parece 

sobreposição das estruturas, com recorte das antigas para a deposição das mais recentes, 
como no caso dos “silos” da quadra N 19 e N18 da sondagem IV da Lapa do Boquete. 
Em outro caso, na Lapa da Hora, a base dos “silos” maiores chegava até a base do 
sedimento fértil, perturbando totalmente os sedimentos holocênicos. 

Quanto a sua estrutura, alguns “silos” apresentam uma organização interna que sugere 
“andares”, ora recortada por capim ora revestida pelo mesmo vegetal ou palha de coqueiro 
e de milho. Em geral, a base é forrada por folhas de coqueiro e milho, dispostas sobre 
uma esteira, como é o caso do “Silo” 1 da sondagem II da Lapa do Boquete, um dos 

Figura 3 – Grãos conservados na 
espiga.
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mais complexos, descrito por Junqueira e Malta [1981/82]. Nele, foram encontradas, 

sabugos, além de feixes de entrecasca retorcidos, às vezes rodilhados, preparados para 
serem manufaturados e constituir amarrilhos, como cordas.

Em relação a sua montagem, alguns “silos”, os que se apresentam melhor estruturados, 
poderiam ter sido preparados fora da cova para serem, em seguida, transportados e 
depositados, como aqueles que apresentam esteira no fundo (“silo” 1 da sondagem II 
do Boquete). Outros, menores, teriam sido montados ou preenchidos na cova preparada 
antecipadamente, como é caso do “silo” 7 da sondagem IV na Lapa do Boquete.

Inicialmente, acreditava-se que os “silos” eram compostos essencial e originalmente 
por material vegetal e, portanto, seriam leves e facilmente transportáveis. Considerava-
se que o sedimento encontrado em seu interior fosse intrusivo devido ao pisoteio, ao 

ainda, devido à ação de roedores. A partir desta perspectiva, foram feitas tentativas 
de se calcular o seu peso original, descontando o do sedimento. No entanto, o aporte 
de elementos externos aos “silos” carreados pelo sedimento, a desidratação, somada a 

sobre as diversas técnicas, tradicionalmente utilizadas para a conservação de cultivares, 
sinalizaram para um traço comum: a presença de sedimento no preenchimento de 
“silos”. 

estrutura - que, em alguns casos, não impediu que o calor de fogueiras posteriores 
chamuscasse, por vezes, as bordas de alguns dos “silos”. Com efeito, as cinzas parecem 
ter sido depositadas ainda quentes sobre o “silo” 4 da quadra N18 do Boquete, a única 
ocorrência observada até o momento.

Quando vistos em planta, os “silos” apresentam inúmeras fogueiras estruturadas em 

a presença destas estruturas de combustão estaria ligada à produção de cinzas para a 
utilização nos e sobre os “silos”. 

Segundo Elias dos Santos, descendente indígena Xakriabá, esta é uma técnica 
tradicional para proteger o material perecível através da cobertura com cinzas. Um 

Seu interior é preenchido e coberto por sedimento, sobre o qual é acesa uma fogueira 
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bem delimitada por pedras (como é o caso do “silo” 4, quadra MN.19/MN.18 da 
sondagem IV do Boquete). Quando não é colocada uma fogueira diretamente sobre o 

e homogeneizadas, sugerindo uma ação voluntária, resultado da remoção das cinzas 
sobre o sedimento do sítio até o local exato e acima do “silo”.

Diante deste quadro, é possível considerar que a cobertura de cinzas seria destinada, 
primeiramente, a despistar pequenos roedores e expurgar insetos, impedindo seu acesso 
às reservas depositadas. Em segundo lugar, seria possível explicar a abundância de 
coquinhos quebrados pelos Homens e sua associação aos “silos” como componentes 
estratégicos para desidratação do meio, pois, foram provavelmente, os restos destes 
vegetais que serviriam como combustível durante a estação das chuvas.

Considerações sobre a 

A disponibilidade sazonal de certos frutos pode informar em que período do ano o sítio 
foi frequentado, conquanto não tenham sido armazenados. Essa sazonalidade também 
auxilia a determinar o consumo em cada estação climática do ano. Para avaliar a 
representatividade destes vestígios, é preciso considerar alguns fatores, entre os quais, 
o estado de conservação do material, pois quanto mais antiga a amostra, menor a 
variedade e a quantidade de vestígios. 

A presença do vegetal pode estar relacionada não apenas à presença do homem no 
momento da coleta e do consumo, mas ainda a um descarte por ser inadequado ao 
consumo, no caso do produto com sabor alterado por decomposição ou ataque de 
insetos e outras pragas, por exemplo. 

Teoricamente, os frutos e as amêndoas, usualmente as partes comestíveis das plantas, 
não deveriam ser encontrados nos sítios, pois teriam sido comidos. No entanto, muitos 

cultivares, por estarem vinculados à armazenagem, demandam uma análise à margem 

percepção de um possível exílio sazonal. É preciso considerar que as possibilidades 
de armazenamento de um fruto sazonal não limitem as possibilidades da ocupação ao 
seu período de maturação. Desta forma, os produtos não armazenados são os melhores 
indicadores de sazonalidade.
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O quadro sobre “Disponibilidade de Frutos e Amêndoas comestíveis” (abaixo) contém 

ordenadas por meses do ano. A legenda discrimina os frutos e amêndoas que ocorrem 
na escavação e outros, provavelmente consumidos, presentes na vegetação local. 
Além da apresentação da fenologia das plantas, estes dados permitem diagnosticar os 
momentos de presença humana no vale. Os vestígios relativos ao período ceramista, 

bem maior quantidade que noutros momentos de ocupação, evidenciando um padrão 
sedentário, típico de horticultores. O ambiente da região do Peruaçu por agrupar, numa 
superfície limitada, vários ecossistemas ricos em recursos, propiciou a permanência 
do Homem durante todo o ano na área (incluindo o uso de abrigos). A proximidade 
das plantas coletadas podia evitar grandes deslocamentos, até mesmo nos períodos de 
escassez. Isto permitia a presença constante do Homem para assegurar os cuidados 
mínimos aos cultivares.

abr ago set out nov dez
Milho* - - -
Mangaba

Jenipapo*

- - - - -
Goiaba *
Favela
Cabeçudo

Juazeiro
Buriti
Gravatá

Jurubeba
Ingá

Cansanção
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Quixabeira

Faveiro
Jatobá
Cabaça*
Guariroba - - - - - - - - -
Gabiroba
Baru
Cagaita

Legenda      
      *          Planta cultivada 

          

-

mas não é contínuo ao longo do ano, tornando-se escasso na estação seca (inverno). 
Os vestígios relativos ao Período Ceramista, encontrados nos abrigos do vale do rio 

volume muito mais expressivo do que de outros períodos. Tal registro caracteriza o 

permanente na região neste período.

Do Período Ceramista 

estende-se a todos os meses do ano. Este quadro se apresenta conveniente à permanência 
do agricultor na região que reúne tamanha diversidade e fecundidade em qualquer 
estação do ano. Por outro lado, era fundamental que a sua presença fosse constante, 
para os cuidados dos cultivares. 

Junqueira & Malta [1981/82], que primeiramente estudaram os “silos”, levantaram 
uma hipótese relacionada à sazonalidade dos grupos horticultores. Segundo eles, 

as ilhas do rio São Francisco, a 16 km de distância, para plantar milho, regressando 

deixariam armazenadas sementes para o plantio. Dando continuidade aos estudos com 

após a colheita, descartando a primeira hipótese. Acredita-se que o armazenamento 
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pesca, que não é o caso em discussão. Não faria sentido irem para outras terras férteis 
só plantar se o rio Peruaçu é perene - as tais ilhas a que se referem parecem ser uma 
situação mais recente de conseqüência do assoreamento. Ademais, culturas de ciclo 
longo, como a mandioca e o algodão, demandam a presença e cuidado constante, devido 
ao ataque de bichos e à irrigação, por exemplo. Desta forma, não poderiam abandonar a 

que em menor variedade que nas camadas do período anterior. A menor variedade de 
espécies, como coquinhos, cansanção, araticum e chicha, nas camadas do Pleistoceno 

É necessário considerar a existência de outras fontes de alimento de origem vegetal além 
de frutos e amêndoas. Entre os quais ocorrem na área o palmito, disponível durante todo 
o ano, alguns cactus, o Cissus e a mocambira (alternativa típica da época seca, da qual 

que pode ser retirada parcialmente a qualquer momento do ano a partir da própria planta 
que permanece, in vivo, de reserva no subsolo por longo período. 

não foram completamente respondidas diante das possibilidades que as estruturas de 
armazenamento, tratadas neste trabalho, suscitam. 

A primeira das perguntas levantadas ao trabalhar com os “silos” foi: qual seria o seu 

seu conteúdo é pequeno e pouco variado, inclusive quanto ao valor nutritivo - em sua 
maioria, coquinhos quebrados sem as amêndoas, frutos silvestres sem a polpa, como a 

ceramistas poderia conservar os elementos em vasilhames, com possibilidade de serem 

por sedimentos desabados) e outros não; sendo assim, qual teria sido o critério de 
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Se fosse lixo - a despeito do cuidado que se deve ter com os conceitos e categorias 
contemporâneos atribuídos aos grupos do passado – porque, então, misturariam espigas 

Figura 4 – Fragmentos de mandioca ralada.

Outra possibilidade aventada seria de tratar-se de oferenda ou elemento ritual, em 

presença não se explica por nenhuma das outras hipóteses. Em um ritual, a mistura de 
restos de alimento e refugo aproveitáveis poderia ocorrer. Comprovar esta hipótese não 
é possível, no entanto.

Na atualidade, o termo “silo”
armazenar um mesmo tipo vegetal em grande quantidade, o que não é o caso das 
estruturas arqueológicas. Por outro lado, estas comportam elementos dos “silos” dos 
“caboclos”, como os de proteção contra umidade (cinzas e folhas envoltórias) e os de 

a entrada de pequenos roedores e as cinzas que repelem insetos). Considerando a 
repetição destes elementos destinados à proteção das estruturas, é possível pensar na 
intencionalidade dos seus autores em assegurar a permanência do material enterrado.

de tecnologia simples e sobre depósitos de armazenamento em sítios arqueológicos 
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algumas técnicas de armazenamento em Ghana (África Ocidental), que utilizavam 
estacas verticais sustentando plataformas acima do nível do solo onde o material era 
exposto à aeração natural ou ao fogo. Cardoso & Resende [2000] notaram que técnicas 
semelhantes poderiam ter sido usadas nos abrigos do vale do rio Peruaçu. Nos sítios 
escavados foram encontradas marcas de postes que, podem ser associadas aos processos 

A técnica de armazenamento por ventilação é comumente utilizada nas épocas de chuva, 

presença de espigas de milho reunidas com suas palhas atadas por nó é uma evidência 

como uma estratégia de dessecação do ambiente interno do “silo”. 

O estudo dos “silos” permitiu que fosse notado o uso, pelos horticultores, de uma técnica 
simples de secagem prévia do milho, através das espigas atadas pelas palhas, no preparo 
das estruturas de armazenamento. A maior parte dos grãos encontrados estava solta, 
por terem se separado do sabugo naturalmente com o tempo. Apesar disto, as espigas 

de varredura. 

Os vestígios de mandioca encontrados em alguns “silos” representam fragmentos 
de frutos e de raízes. Nenhuma semente foi encontrada até o momento. Tal situação 

não serviria para a germinação. Em geral, o plantio é feito por “ramas” ou “manivas” 

para plantio ou reservá-la para alimentação; além disso, em alguns deles havia restos 
de mandioca ralada, provavelmente, trata-se de refugo. E ainda no Peruaçu raízes de 
mandioca, pequenas e inteiras, foram encontradas em apenas um “silo”, até o momento. 
Portanto tudo leva a crer que tenha servido como elemento inerte para equilíbrio de 

A variedade do conteúdo não pode ser explicada por um suposto carreamento do 

propositadamente como estratégia de proteção dos produtos estocados. Esta variedade de 
conteúdo também foi descrita nos depósitos de armazenamento da Argentina, México e 
Peru [Laguens 1993; Winter 1976; Bonavia & Grobman 1979]. A presença de elementos 
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típicos de “silos” subterrâneos como cinzas de madeira, sedimento, palhas, trançados, 
fragmentos de vegetais secos e/ou queimados (ex: sabugos e palhas de milho com nós) 
e plantas inseticidas (Annona e Styrax) nos “silos” do Vale do rio Peruaçu indicam o 
uso de métodos tradicionais de controle de pragas, desidratação e desoxigenação pelos 
homens pré-históricos na confecção destas estruturas de armazenamento. 

A pequena quantidade de sementes sugere a retirada de material para plantio ou para 
seleção de cultivares. Os produtos estocados nos “silos” para semeadura seriam os 

armazenagem.

A quantidade, ou até mesmo a ausência, de produtos de armazenamento nos “silos” parece 
estar relacionada às várias retiradas ocorridas nos “silos”. Conforme a necessidade, eles 
seriam abertos e novamente tampados, até que a reserva fosse esgotada. Isto poderia 
explicar a estruturação em “patamares” de alguns dos “silos” da Lapa do Boquete, 
protegidos da exposição às mudanças ambientais a cada vez que eram abertos. Explicaria 

localizados em diferentes áreas deste mesmo sítio. Supondo que o material tenha sido 
retirado em parcelas ou em uma única vez: na sondagem 1, não foram encontrados 
“silos”, apenas covas e vestígios típicos destas estruturas espalhados entre as covas; 
na sondagem 2, o exemplo do “silo” 1 demonstra que as estruturas foram parcialmente 
exploradas; supomos que os homens pré-históricos deixaram a maior parte dos produtos 
armazenados; e na sondagem 4, apenas parte dos produtos armazenados fora retirada, 
restando a estrutura com material estratégico para armazenamento. 

estratégia de armazenamento, provavelmente caíram em seu interior casualmente 
enquanto eram montados e/ou depositados e cobertos. Embora nenhuma pluma tenha 

conservação que oferecem.

comparados com os dados gerais dos sítios da região. Este foi o quadro evidenciado a 
partir de caroços, cascas, endocarpos e outras partes que foram processadas e descartadas. 
Os cocos guariroba, por exemplo, foram levados para os sítios arqueológicos onde 
foram preparados para o consumo com a utilização de quebra-cocos, encontrados em 
todas as camadas de ocupação. Alguns restos eram, eventualmente, reaproveitados 
como combustível em fogueiras, tendo sido encontrados queimados depois de 

suas sementes. O processamento do fruto do cansanção iniciava com a queima, para 
fragilizar sua estrutura dura como osso, para, em seguida, ser quebrado para a retirada 
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de suas amêndoas. Do fruto suculento de umbu, apenas foram encontrados os restos 
dos caroços. Outros vegetais saborosos e encontrados em menor quantidade foram a 
cagaita, o chichá, o araticum, a pitomba, os caroços de murici, de pequi, de mama-
cadela e do grão-de-galo.

Apesar da variedade, espécies vegetais silvestres, como a mangaba, o baru, o araçá, a 

in loco e quais seriam 

momentos de ocupação dos abrigos do vale do rio Peruaçu e quais seriam os fatores 

Algumas das espécies encontradas não deixam dúvidas quanto a sua utilização por 
grupos humanos, outras, no entanto, confundem os pesquisadores quanto a sua 

limites às possibilidades abertas aos povos numa certa etapa cultural de sua história. A 

não indica necessariamente que foram desprezadas, pois podem não ter sido preservadas 
ou podem ter sido utilizadas fora dos abrigos, onde a conservação de restos orgânicos 
é mais precária. Se a presença e a abundância de vestígios fossem representativas ou 
em uma relação direta com o consumo dos grupos que ocuparam os abrigos, os níveis 

superiores, que talvez o consumo não fosse realizado no abrigo. Na mesma relação, no 

de conservação dos vestígios, disponibilidade dos recursos e padrão de consumo dos 
grupos.

Considerações Finais

Os “silos” do Peruaçu desde que foram descobertos confundiram os pesquisadores, que 
foram eliminando uma a uma as hipóteses levantadas e cada vez mais tem sido reforçada 
a de que as estruturas foram previamente preparadas com técnicas tradicionais de 

Se os horticultores guardassem seu alimento, não necessariamente em “silos”, teriam 
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em pequeno prazo, desde que fossem monitorados. A reserva, mesmo sendo para 
alimento ou para plantio duraria por mais tempo em “silos” subterrâneos, bastando 
aplicar conhecimentos estratégicos evitando a decomposição e bichos. 

os vários abrigos e distribuído os depósitos para plantio, haveria maior quantidade 
armazenada separadamente e distribuída de forma prática, próxima aos locais de 
plantio. De acordo com a necessidade seriam feitas retiradas de parte do conteúdo 
dos “silos”. Isto explicaria os poucos restos que são efetivamente úteis e que muitas 

negativo. Não se sabe, ainda, por que os horticultores não retiraram todos os “silos”, uma 
explicação possível seria sua função ritual, outra possibilidade recairia sobre algo que 
provocasse o abandono súbito do local. No entanto, ainda não existem embasamentos 

Ademais, os ambientes tropicais oferecem boas alternativas em se tratando de recursos 
para subsistência, sobretudo para grupos pequenos, não sendo tão necessário armazenar 

nenhuma citação que mencionasse uma preocupação do indígena brasileiro com 

planta (natural). Finalmente, a despeito dos silos arqueológicos encontrados em outras 

de alimentos, terem apresentado algumas semelhanças estruturais com os “silos” do 
vale do rio Peruaçu, as características inerentes de armazenamento de grãos para a 
semeadura foram bem estabelecidas para estes últimos. 

Andrade, A. A. - 1926. Estudo das matérias corantes de origem vegetal em uso entre 
os índios do Brasil e das plantas de que procedem. Archivos do Museu Nacional do 
RJ., Vol. XXVIII. 

Baldus, H. 1954 - , Vol.1, SP. 
Barbosa, A. S. - 1993. Recursos vegetais e animais dos cerrados utilizados por 

, vol. 
3. Universidade Católica de Goiás / Instituto do trópico subúmido. 

Bird, R. M., Dias Jr., O. F. & Carvalho, E. T. de - 1991. “Subsídios para a arqueobotânica 
no Brasil: o milho antigo em cavernas de Minas Gerais, Brasil”. Revista de 
Arqueologia, 6:14-31.

Bonavia, D. & Grobman, A. - 1979. Sistema de depositos y almacenamiento durante el 



250

periodo preceramico en la costa del Peru. Journal de la Societé des Americanistes, 
66: 21-46. 

Bondar, G. - 1964. As Palmeiras do Brasil. Instituto de Botânica de São Paulo, São 
Paulo. 

Braga, R. - 1976. Plantas do Nordeste, especialmente do Ceará. 3ª ed. Coleção 
Mossoroense. Vol. XLII. Escola Superior de Agricultura de Mossoró.

Brandão, M. - 1980. Frutos comestíveis nativos do cerrado em Minas Gerais. Informe 
Agropecuário, 6(61):9-18. 

Brandão, M. - 1980.Plantas portadoras de substâncias medicamentosas, de uso popular, 
nos cerrados de Minas Gerais. Informe Agropecuário, 6(61):19-23. 

Brandão, M. -. 1992. Plantas produtoras de tanino nos cerrados mineiros. Informe 
Agropecuário, 6(173):33-35. 

Brandão, M. -. 1994. A caatinga e seu acervo em frutos comestíveis. Informe 
Agropecuário, 17(181):43 –46.

Brandão, M. - 1994. Plantas portadoras de substâncias medicamentosas, de uso popular, 
ocorrentes no domínio da caatinga em Minas Gerais. Informe Agropecuário, 
17(181):47–52. 

Brandão, M. & Gavilanes, M. L. - 1994. Elementos arbóreos ocorrentes no domínio 
da caatinga no estado de Minas Gerais e seus empregos. Informe Agropecuário, 
17(181):35-42. 

Brücher, H. - 1990. Diffusión transamericana de vegetales útiles del Neotrópico en 
la época pre-colombiana. In: Posey, D. A. & Overal, W. L. (Org.) Ethnobiology: 
implications and applications. Proccedings of the First International Congress of 
Ethnobiology. (Belém, 1988). Belém: SCT/CNPq; Museu Paraense Emílio Goeldi, 
1:265-283.

Burger, L. M. & Richter, H. G. - 1991. Anatomia da madeira. São Paulo: Nobel, 154p.
Buxó, R. & Capdevila. - 1991. Echantillonnage et enregistrement des prélèvements. 

Lattara, 4:101-113.
Cardoso, J. S. & Resende, E.M.T.P. – 2000. “Silos” do Peruaçu: técnicas tradicionais 

e evidências arqueológicas. In: Souza M.F.Mendonça (Org.). Arqueologia e suas 
interfaces disciplinares. Anais do IXº Congresso da Sociedade de Arqueologia 
Brasileira. Edição em hipertexto CD-Room da Sociedade de Arqueologia Brasileira, 
Rio de Janeiro.

Carvalho, N.M. & Nakagawa, J - 1980. Armazenamento. In: Carvalho, N.M. & 
Nakagawa, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. Campinas, Fundação 
Cargill. 

CEMIG. - 1992. Guia Ilustrado de Plantas do Cerrado de Minas Gerais. 
Corrêa, P. M. – 1974. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das cultivadas exóticas. 

Ministério da Agricultura (I.B.D.F), vol.1-6. 
Cruz, G. L. - 1985. Dicionário das plantas úteis do Brasil. 3ª ed. Civilização Brasileira 

S. A. Rio de Janeiro.
Cury, R. - 1993. Dinâmica evolutiva e caracterização de germoplasma de mandioca 

(Manihot esculenta, Crantz) na agricultura autóctone do sul de São Paulo. Dissertação 



251

de Mestrado. Escola Superior de Agricultura “Juíz de Queiróz”/Universidadde de 
São Paulo. 

Ferreira, M.B. - 1980. Cobertura Vegetal da área mineira do Polígono das Secas. 
Revista Informe Agropecuário, EPAMIG, 6(68). 

Fidalgo, O & Bononi, V.L.R. (orgs.). - 1984. Técnicas de coleta, preservação e 
herborização de material botânico. Manual 4. Instituto de Botânica. São Paulo.

frutíferas nativas da região do cerrado. Informe Agropecuário, 16(173):12-17, 
Fonseca, V. S., Silva, I. M. & Sá, C. F. C. de (orgs.). 1998. Etnobotânica: bases para 

a conservação. I Workshop Brasileiro de Etnobotânica e Botânica Econômica. 
Universidade Rural. Nova Friburgo, R.J. 131p.

Freitas, F.O. - 1996. Descricão e analise de material vegetal de sitios arqueologicos 
da regiao de Januária, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, ESALQ, Piracicaba. 
83p.

Hall, D.W. - 1971. Manipulación y almacenamiento de granos alimenticios en las zonas 
tropicales y subtropicales. Cuadernos de Fomento Agropecuário FAO/Organizacion 
de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion. 

Heiser Jr., C. - 1977. Sementes para a Civilização. Companhia Editora Nacional – USP, 
São Paulo. 

Joly, A. B. - 1993. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 11ed. São Paulo: 
Nacional. 

Junqueira, P. A & Malta, I.M. - 1981/82. Horticultores e ceramistas pré-históricos do 
noroeste de Minas Gerais. Arquivos do Museu de História Natural./UFMG, 6/7: 
275-89, 

Kato, M. S.A. & Souza, S.M.C. - 1987. Conservação de raízes após colheita. Informe 
Agropecuário, 13(145). 

La Salvia, F. & Brochado, J. P. - 1989. Cerâmica Guarani. Posenato Arte e Cultura, 2ª 
edição, Porto Alegre.

Laguens, A. G. - 1993. Locational struture of archaeological underground storage pits 
in Northwest Córdoba, Argentina. Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia, 3:17-
33.

Lévi-Strauss, C. - 1986. O uso das plantas silvestres da América do sul tropical. SUMA 
Etnológica Brasileira. vol 1: Etnobiologia. Vozes, Petrópolis: RJ.

Lofgren, A. & Everett, H.L. - 1919. Sistema Analítico de Plantas. Casa Varneden, São 
Paulo. 

Lorenzi, H. - 1992. 
arbóreas do Brasil. Vols. 1 e 2. Nova Odessa: Plantarum. 

Luetzelburg, P. von. - 1922-23. Estudo Botânico do Nordeste. Inspectoria Federal de 
Obras Contra as Secas, v 2, Rio de Janeiro.

Macedo, J. F. 1992. As plantas oleaginosas do cerrado de Minas Gerais. Informe 
Agropecuário, 16(173):21-27.

Martins. E. R. et al. - 1995. Plantas Medicinais. Universidade Federal de Viçosa. Viçosa 



252

(MG).
Métraux, A. - 1986. Borracha, entrecasca de árvore. SUMA Etnológica Brasileira. vol 1: 

Etnobiologia, Vozes, Petrópolis: RJ.
Noelli, F. S. - 1996. Múltiplos usos de espécies vegetais pela farmacologia guarani 

I Simpósio de Etnobiologia e etnoecologia. 
Univers. Estadual de Feira de Santana, Bahia. 

Nogueira, L. B. Stoll; Schmitz, P. I. & Rosa, A. O. - 1997. Remanescentes Vegetais 
Recuperados No Sítio Go-Ja-01, Goiás. Anais do IXº Congresso da Sociedade de 
Arqueologia Brasileira. Edição em hipertexto CD-Room da Sociedade de Arqueologia 
Brasileira, Rio de Janeiro.

las familias rurales. Boletim de Serviços Agricolas de la  FAO/Organizacion de Las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, Roma, 53, 

Prous , A., Junqueira, P.A. & Malta, I.M. - 1984. Arqueologia do Alto Médio São 
Francisco Região de Januária e Montalvânia. Revista de Arqueologia, 2(1):59-72. 

brasileiros. Revista de Arqueologia, 6:1-5.
Resende, E.M.T.P. & Cardoso, J.S. - 1995-96. Estruturas de armazenamento vegetal: os 

MG). Coleção Arqueologia, EDIPUCRS, 1(2):249-
264. 

Ribeiro, B. (coord.). - 1986. SUMA Etnológica Brasileira. vol 1: Etnobiologia.: Vozes, 
Petrópolis, RJ. 

Rizzini, C. T. & Mors, W. - 1995. Botânica Econômica Brasileira. 2ªed.: Âmbito 

Rizzini, C. T. - 1990. Árvores e Madeiras Úteis do Brasil: manual de dendrologia 
brasileira. 2ed.: Edgard Blücher, São Paulo.

Rogge, J. H. - 1995-96. As teorias adaptacionistas e o estudo de grupos horticultores 
- A Tradição Tupi-guarani no Médio Rio Jacuí. Coleção Arqueologia, EDIPUCRS, 
1(1):245-254.

Silva Filho, P.V. - 1992. Plantas do cerrado produtoras de matéria tintorial. Informe 
Agropecuário, 16(173):27-32.

Soares, E. V. - 1964. Armazéns e “Silos”. D.A.S.P. , Rio de Janeiro.
Staden, H. - 1974. Duas Viagens ao Brasil, Belo Horizonte-São Paulo, Itatiaia- Ed. da 

Universidade de São Paulo, 
Veloso, T. & Resende, E.M.T.P. - 1992. Vestígios alimentares nos sítios arqueológicos 

sob abrigos de Minas Gerais. In: Anais do IIIº Congresso da Associação Brasileira 
de estudos do Quaternário, 389-414.

Viana, A. E. S. - 1995. Efeito do armazenamento de ramas, posiçào de plantio e tamanho 
da maniva sobre a cultura de mandioca (Manihot esculenta Crantz). Dissertação de 
Mestrado Universidade Federal de Viçosa, Viçosa (MG).

Winter, M. C. - 1976. The archaeological household cluster in the Valley of Oaxaca. 
in: Flannery, K. V. (Ed.) The Early Mesoamerican Village. Academy Press, 25-31, 



253

Zehntner, L. - 1982. Estudos sobre as maniçobas do Estado da Bahia, em relação ao 
problema das secas. EMPARN.



254

 
Cultivada

Vestígio 
Sítio 

Algodão Gossypium sp Malvaceae Cultivado
Semente Lapa do Boquete, 

Lapa da Hora

Piptadenia sp
Mimosoideae 

(Leg.)
Silvestre Casca Lapa do Boquete

Annona sp Annonaceae Silvestre
Fruto e

 Semente

L do Boquete, L. 
da Hora, L. dos 

Bichos, Malhador

Cabaça
Lagenaria vulgaris 

Ser.
Cucurbitaceae

Silvestre e 
Cultiv.

Fruto e 
Semente

L. do Boquete, 
Malhador, L. 

do Caboclo, L. 
Bichos

Cagaita
Eugenia dysenterica  

DC.
Myrtaceae Silvestre Semente

Lapa do Boquete, 
Abrigo do 

Malhador, L.dos 
Bichos

Spondias sp Anacardiaceae Silvestre Fruto
Lapa do Boquete, 
Lapa dos Bichos

Cansanção Cnidoscolus sp. Euphorbiaceae Silvestre Fruto

Lapa do Boquete, 
Abrigo do 

Malhador, Lapa 
dos Bichos, L. 
da Hora, L. dos 
Desenhos, L. do 

Caboclo

Sterculia sp Sterculiaceae Silvestre Semente Lapa do Boquete

Erva-de-
Passarinho

Struthanthus sp Loranthaceae Silvestre Fruto Lapa do Boquete

Styrax sp Styracaceae Silvestre Fruto Lapa do Boquete

Phaseolus sp
Fabaceae 

(Leg.)
Cultivado

Fruto e 
Semente

Lapa do Boquete

Grão-de-galo Pouteria sp. Sapotaceae Silvestre Fruto Lapa do Boquete

Guariroba
Syagrus oleracea 

(Mart.) Becc.  
Arecaceae 
(Palmae)

Silvestre
Fruto 

e Folha

Boquete, 
Malhador, 

Bichos, Hora, 
Desenhos, Tikão, 
Caboclo e Terra 

Brava

Jatobá Hymenaea sp
Caesalpinioideae 

(Leg.)
Silvestre

Fruto e 
Semente

Lapa do Boquete, 
Abrigo do 

Malhador, Lapa 
dos Bichos, L. 
da Hora, L. dos 
Desenhos, L. do 

Caboclo

Jurubeba Solanum sp. Solanaceae Silvestre Semente Lapa do Boquete
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Brosimum 
gaudichaudii Tréc.

Moraceae Silvestre Semente
Lapa do Boquete, 

Abrigo do 
Malhador

Manihot sp. Euphorbiaceae Cultivado Raiz
Lapa do Boquete, 

Caboclo

Maniçoba-do- Manihot heptaphylla 
Ule

Euphorbiaceae
Silv. e 
Cultiv.

Fruto
Lapa do Boquete, 

Abrigo do 
Malhador

Cultivado Semente
Lapa do Boquete 

e Abrigo do 
Malhador

Cocos sp
Arecaceae 
(Palmae)

Silvestre Fruto Lapa do Boquete

Milho Zea mays L. Gramineae Domesticado
Sabugo, Grãos, 
Palha, Estigma

Boquete, 
Malhador, Hora, 

Desenhos, 
Caboclo, Tikão, 
Lapa dos Bichos

Bromelia sp Bromeliaceae Silvestre Folha Lapa do Boquete

Byrsonima sp Malpighiaceae Silvestre Fruto Lapa do Boquete

Guazuma ulmifolia 
Lam.

Sterculiaceae Silvestre Fruto
Lapa do Boquete, 

Abrigo do 
Malhador

Mucuna sp. Ou 
Dioclea sp.

Fabaceae (Leg.) Silvestre Semente
Lapa do Boquete, 
Lapa dos Bichos

Pente-de- Pithecoctenium 
echinatum (Jacq)

Bignoniaceae Silvestre Semente Lapa do Boquete

Caryocar brasiliense 
Camb.

Caryocaraceae Silvestre Fruto

Lapa do Boquete, 
Abrigo do 
Malhador, 
Caboclo

Talisia esculenta 
Radlk

Sapindaceae Silvestre Semente Lapa do Boquete

Symplocos sp Symplocaceae Silvestre Fruto Lapa do Boquete

Taboa Typha sp. Typhaceae Silvestre Talos Lapa do Boquete

Enterolobium sp
Mimosoidea 

(Leg.)
Silvestre Semente

Lapa do Boquete, 
Abrigo do 
Malhador

Spondias tuberosa 
Arruda

Anacardiaceae Silvestre Fruto

Boquete, 
Malhador, 

Bichos, Hora, 
Desenhos,
Caboclo

Bixa orellana L. Bixaceae Cultivado
Fruto e 

Semente
Lapa do Boquete

- Dasyphyllus sp. Asteraceae Silvestre Flor Lapa do Boquete
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Tierras Largas 
Los Gavilanes

Peru)

 =50 a 90
Prof. = 18 a 40 

= 40 a 90 
Prof.= 70 a 80 

 = 100 a 150
Prof = 70 a 170

 = 200a 1200
Prof. = 48 a 175

““Silos”” “Bell-shaped storage pits” “Hoyos”

Estruturas por 
Sítio

32 112 8 47
Datações

1500AD1* 
1340-740 BC (Moyotzingo)

260-90BC (Acatepec)2** 
145

anos
Cobertura __ Pedra e argila __

Construtiva
Estruturados e 

não estruturados; 
confeccionados e 

depositados; forrados e não 
forrados

. Paredes de terra 
queimada 

. Anéis de terra 
queimada/vermelha

Parecem ter sido escavados na 
rocha macia

. Muro seco de pedras 
irregulares (queimadas)
. Areia, borda de pedras

Vegetais raros, Adornos 
(contas de colar), Conchas 
raras, Sedimento, Material 

lítico, Ossos (fauna), 
Plumas, Artefatos (em 

cerâmica, lítico e vegetal)

Carvão, Vegetais, Ossos 
(fauna), cinzas

Artefatos, Material lítico, 
Cerâmica, Tecido, carvão, 

Vegetal, Ossos (fauna)

Vegetais, Areia, 
Conchas marinhas, 

Lítico, Restos humanos

S
ítio

Quadro 2 - Comparação entre os depósitos de armazenamento arqueológicos americanos.
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Desenho esquemático sobre técnica tradicional de secagem de milho de longa duração 

depois de um período levanta-se as outras palhas para terminar a secagem completa dos 
grãos sem se desprendam do sabugo.
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Zea Mays Mays Phaseolus Vulgaris

Fábio de Oliveira Freitas1

Food is one of the factors that has determined the permanence or migration of prehistoric 
humans around the world. Throughout the history of mankind, societies have genetically 

their environment, but culturally more dependent on the plants cultivated. The species 
of maize and beans are two of the main plants of the New World which  have been 
domesticated, each with thousand of regional varieties , molded by the environment 
and the culture of human beings, giving rise to ethnovarieties, each with certain genetic 

Vale do Peruaçu in Brazil were compared to samples of modern and indigenous samples 
from central and South America. The results indicate that, in cultural-alimentary terms, 

over the extreme northern part of the continent than they did in the Andean region, 
suggesting that cultural contacts and migratory routes in South America must have 
occurred more in the North-South direction than from East to West.

Introdução

A colonização das Américas pelo Homem pré-histórico é ainda motivo de controvérsias, 
principalmente em relação à data de chegada dos primeiros homens vindos da Ásia 
[Neves et al 1989; Pena et al 1989; Prous 1989, 1999; Roosevelt, 1996; Guidon 2006]. 
Independentemente de quando o Homem chegou no continente Americano, a partir de 

e espaço. 

O sucesso deste povoamento está intimamente relacionado à capacidade do Homem 

1  Doutor – Embrapa Recursos genéticos e Biotecnologia – fabiof@cenargen.embrapa.br


