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Abstract. In 1988, on occasion of the excavation of two silos in the Penalva farm, located on the 
BR-267 road– Km 138, Valadares neighborhood in Juiz de Fora County, it was found a pre-
historical funerary kit. This material was donated to the Museu de Arqueologia e Etnologia 
Americana of the Universidade Federal de Juiz de Fora for studies, which happened only sixteen 
years later. Once the fieldwork and the laboratory work were done, we verified that the 
conditions of both the found material and the site were precarious, figuring a destruction state 
that made it impossible for further studies on the found records. However, presupposing that even 
destroyed, the site may provide elements to valid interpretations on the groups that had lived 
there, then we take it in the extent of the inter-sites studies, since it belongs to a local settlement 
system. From the interest in a destroyed site we ended up in a new one, the Emilio Barão. Then, 
we also reached the study of its insertion in the landscape, in order to establish social and spatial 
relationship nets with other sites, which are fundamental to the regional archaeological studies.
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1. Introdução

Os trabalhos  de  escavação  do  Sítio 
Teixeira Lopes foram iniciados no dia 17 de 
outubro  de  2004,  com  o  objetivo  de 
evidenciar  estruturas,  que  por  ventura 
tenham  sido  poupadas  por  ocasião  da 
construção de dois silos para invernada, no 
final da década de 80. Esta obra acabou por 
destruir  um  conjunto  funerário  de  grande 
relevância  arqueológica  e  como  veremos, 
praticamente todo o sítio. 

Os  vasilhames  encontrados  durante 
as escavações  dos  silos  foram enviados  ao 
MAEA  em  1988,  onde  até  recentemente 
permaneceram sem estudos. O interesse pelo 
conjunto  foi  despertado  pelo  Prof.  André 

Prous  do  Museu  de  História  Natural  da 
UFMG, que na qualidade de parceiro neste 
trabalho,  nos  sugeriu  a  realização  de 
pesquisas mais sistemáticas sobre o material. 

A coleção em reserva técnica recebeu 
então a denominação “Teixeira Lopes”, em 
consonância  com o  proprietário  das  terras, 
onde  foram  encontradas.  Trata-se  de 
fragmentos  de  cerâmica  oriundos  de  uma 
localidade próxima à divisa dos municípios 
de Juiz de Fora e Lima Duarte, na Fazenda 
Penalva  de  propriedade  do  Sr.  Manoel 
Teixeira Lopes, Rodovia BR 267 – Km 138 
– Bairro Valadares em Juiz de Fora. 

A  coleção  está  composta  por  71 
fragmentos,  dos  quais  21  possuem pintura 
policrômica,  nas  cores  preta  e  vermelha 
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sobre  engobo  branco,  apresentando  linhas 
curvas,  pontos,  cruzes,  faixas  e  figuras 
geométricas.  As  peças  têm  como 
característica  a  queima  incompleta,  núcleo 
reduzido  e  acabamento  externo  liso.  Em 
muitos  casos  foi  verificada  uma 
fragmentação  recente,  o  que  nos  leva  a 
cogitar  que  poderiam  estar  inteiras  por 
ocasião de seu achado. 

A área onde se localiza a fazenda é 
caracterizada por uma grande planície fluvial 
do Rio do Peixe. A planície se estende em 
média 3km² e possui altitude aproximada de 
672m,  com  pequenas  elevações  de 
aproximadamente 10 a 15m de desnível.  É 
mais  precisamente  numa  dessas  elevações 
que  foram  escavados  os  silos,  onde  até 
recentemente  existia  uma  plantação  de 
madeiras de lei - toona ciliat. 

Fig 01: Mapa de localização do Sítio Teixeira Lopes 
(ZM-JF-01).

A  primeira  campanha  realizada  na 
área  se  deu  no  mês  de  abril  de  2004.  O 
material  foi  reconhecido  de  imediato  pelo 
proprietário que se predispôs a nos auxiliar 
no  que  fosse  necessário  à  execução  dos 
trabalhos  de  prospecções  e  sondagens.  As 
entrevistas com antigos  funcionários  foram 
fundamentais  à  delimitação  da  área  a  ser 
escavada. Nossos dados prévios indicavam a 
existência  de  apenas  um  silo,  o  que  foi 
prontamente  corrigido  pelos  funcionários, 
que  não  só  identificaram  o  local,  mas 
também  nos  informaram  a  respeito  da 
profundidade  e  dimensões  dos  silos 

escavados,  o  que  pode  ser  averiguado  por 
meio de duas cicatrizes no solo, orientadas 
de Leste para Oeste. 

As marcas oriundas do soterramento 
dos  dois  silos  possuem  aproximadamente 
60m de comprimento por  4m de  largura  e 
segundo  informações  orais,  a  parte  mais 
profunda  chegava  a  medir  2,50m  de 
profundidade.  A  extremidade  a  Leste 
apresenta as seguintes coordenadas UTM: N 
7591618 e E 0643231, com erro aproximado 
de 5m (obtido com GPS Garmin III  Plus). 
Fomos informados ainda sobre as áreas de 
deposição  do  sedimento,  bem  como  da 
realização  de  terraplenagem  em  todo  o 
terreno  para  a  edificação  de  currais  para 
gado.  Diante  de  tais  novidades,  nossas 
esperanças eram de que estes procedimentos 
não tivessem destruído o sítio por inteiro.  

O levantamento topográfico foi feito 
com  a  utilização  do  GPS  Geodésico  que 
estabeleceu em carta a demarcação das áreas 
para  capina,  onde  seriam  feitas  as 
trincheiras. Foram retiradas as medidas dos 
silos e verificado o espaçamento de 4m entre 
os mesmos, estando alinhados em sua maior 
medida em N280º e N100º.  

Assim, executamos a delimitação da 
área  a  ser  limpa,  tomando  por  base  o 
alinhamento  deste  espaço  inter-silos  e 
traçando  outro  corredor  perpendicular  ao 
primeiro, ou seja, sob o alinhamento N10 e 
N190º,  respectivamente  com  65mx5m  e 
50mx5m (Fig 02).

Fig 02: Áreas dos silos.



O levantamento topográfico abrangeu 
toda  a  colina  e  seu  entorno,  sendo 
demarcados  ainda  o  córrego  Serra  da 
Saudade,  bem  como  o  Rio  do  Peixe  que 
passa aproximadamente a 500m do sítio.

Motivados  pela  possibilidade  de 
obtenção  de  maiores  informações  sobre  o 
primeiro Sítio Arqueológico identificado em 
Juiz de Fora, partimos para campo em uma 
campanha de vinte dias. Estabelecemos duas 
frentes de ação, a primeira por meio de uma 
trincheira  orientada  norte-sul  de 
aproximadamente  25m  por  0,70m,  com 
profundidade  máxima de  2,30m,  a  qual  se 
reduz em direção  à  vertente  sul  da  colina. 
Para  este  procedimento  fizemos  uso  de 
maquinário pesado, mais precisamente, uma 
retro-escavadeira.  Nesta  trincheira  foi 
possível evidenciar a parede sul do primeiro 
silo e uma estratificação que indica grande 
movimentação  de  terra,  já  que  houve uma 
sedimentação  fina  provocada  por  fatores 
intempéricos.  Outro  momento  indicou 
grande  movimentação  de  terra, 
provavelmente  por  um  terraplenagem, 
evento mencionado pelo proprietário. 

Fig 03: Foto da escavação do silo em 1988 sobreposta 
à da área atual, antes das sondagens

Na  base  da  colina  foi  possível 
identificar  um estrato  composto  de  areia  e 
seixos depositados pelo rio e um outro que 
se inicia a 1m de profundidade, de coloração 
amarela clara e composição arenosa. Acima 
desta  camada,  encontramos  sedimento  rico 
em matéria orgânica e argila.

Procedemos  ainda  a  decapagem  de 
uma outra  trincheira  de  5m x 1m dividida 
em setores de 1m2, de modo a entendermos 
como  se  comportava  o  estrato  inter-silos. 
Nela  foi  possível  evidenciar  a  cicatriz 
deixada  pela  escavação  do  primeiro  silo, 
bem  como  verificar  que  as  camadas 
superiores  foram  muito  revolvidas, 
apresentando  uma  camada  de  aterro  com 
mais de 0,3m. 

No  perfil  percebe-se,  de  cima  para 
baixo, a existência de camadas sucessivas de 
aterro  (0,3m);  um  horizonte  “A”  pouco 
espesso  (0,2m);  seguido  do  horizonte  “B” 
(0,3m); logo abaixo existe uma camada mais 
escura  que  poderia  ser  um  horizonte  “A” 
(0,3m) soterrado há muito tempo, talvez por 
fatores naturais.  Esta  camada se repete  em 
diversos locais da colina e seu entorno, o que 
indica  uma  deposição  natural,  ocorrida  no 
passado.  Prosseguindo  com  a  sucessão  de 
camada,  temos  o  que  seria  um  horizonte 
“B”, antigo (0,3m), seguido por um “C” de 
coloração amarela clara. 

Foram  escavadas  também  dezessete 
quadrículas  de  2m  x  1m  até  pelo  menos 
1,1m  de  profundidade,  ou  até  que  fosse 
evidenciado o horizonte “C” de cor amarelo 
claro,  de forma a nos certificarmos de que 
abaixo  deste  nível  não havia  alterações  no 
pacote  sedimentar,  portanto,  estéril  em 
vestígios  arqueológicos.  Estas  quadrículas 
foram distribuídas ao longo do espaço inter-
silos, de modo a cobrir pontualmente toda a 
área  supostamente  não  perturbada  pela 
escavação  original.  Nas  quadrículas  foi 
possível confirmar a presença do aterro, que 
em  alguns  pontos  é  superior  a  0,5m. 
Verificamos  do  mesmo  modo,  que  o 
horizonte “A” localizado abaixo desse aterro 
foi  removido  parcialmente  por 
terraplenagem,  o  que  fica  evidenciado  por 
uma  camada  de  deposição  na  trincheira 
escavada na vertente da colina.

Visando  o  entendimento  da 
topossequência  do  local  foram  realizadas, 
ainda, a abertura de três perfis com o auxílio 



de retro-escavadeira em pontos aleatórios do 
terreno.  Por  uma  rápida  observação,  foi 
possível perceber poucas diferenciações em 
relação ao evidenciado nos perfis estudados.

Os  vestígios  encontrados  se 
caracterizam, sobretudo,  por  fragmentos  de 
cerâmica,  de  pequenas  dimensões, 
distribuídos  de  forma  irregular,  indicando 
perturbação  pós-deposição,  localizados, 
fundamentalmente,  entre  0,15  e  0,30m  de 
profundidade.  Tais  fragmentos  se 
apresentam  muito  deteriorados,  sendo 
possível  distinguir  apenas  acabamentos  de 
superfície, neste caso o corrugado, ungulado 
e  incisos,  havendo  alguns  poucos  com 
pintura policrômica. 

Digno de nota é o péssimo estado de 
conservação  do  material  cerâmico em sito, 
que  acabava  por  se  desintegrar  durante  as 
decapagens,  permanecendo  apenas  a 
evidência de que naquela camada, havia um 
vestígio.  Em alguns  casos  o  fragmento  se 
amalgamava ao sedimento de tal forma, que 
era  praticamente  impossível  resgatá-lo, 
demonstrando o alto grau de perturbação do 
terreno. 

Foram  evidenciados  ao  longo  das 
quadrículas,  lascas  de  quartzo  e  blocos  de 
quartzo leitoso e policristalino. A dispersão 
dos  fragmentos  era  tal  que  impossibilita 
qualquer  inferência  a  respeito  do  tipo  de 
sítio, se de habitação ou funerário como se 
pensava  primordialmente.  Nenhuma 
estrutura  foi  evidenciada  e  somente  as 
análises  laboratoriais  poderão  lançar  luz 
sobre a variedade tipológica dos vestígios.

Entre  os  dias  20  e  21  de  outubro 
recebemos  em  campo  a  equipe  do  Prof. 
Paulo  Aranha  do  Departamento  de 
Geociências  da  UFMG  que  realizou  o 
rastreamento  com  o  GPR  (Ground 
Penetration  Radar)  numa área  determinada 
do  sítio,  visando  atestar  perturbações  em 
sub-superfície,  que  pudessem  indicar  a 
presença de conjuntos funerários, fossas de 
fogueira ou outras estruturas arqueológicas. 

Fig 04: Passagem do GPR.

A  área  coberta  pelo  GPR  foi  de 
1650m², previamente capinada e demarcada 
por linhas que direcionaram a passagem do 
radar.  Os  gráficos  indicaram  inúmeros 
pontos de anomalias, que foram prontamente 
verificados.  Pudemos  atestar  o  sucesso  do 
empreendimento,  contudo  não  da  maneira 
esperada.  Infelizmente,  nenhuma  estrutura 
ou  concentração  cerâmica  foi  encontrada. 
Nos locais apontados pelo GPR, verificamos 
objetos  metálicos  a  grande  profundidade  e 
cavidades  de  formigueiros.  Foi  possível 
comprovar também a existência de um aterro 
sanitário, indicado por alta concentração de 
lixo  há  uma  profundidade  superior  a  2m. 
Este dado foi prontamente confirmado pelo 
proprietário da fazenda.

Fig 05: Planta das áreas. 

Além  destas  intervenções, 
procedemos  à  sondagem  a  leste  da  área 
trabalhada,  próximo  a  uma casa,  onde  em 
superfície,  se  encontrava  grande 



concentração  lito-cerâmica.  Com  a 
escavação  de  uma  quadrícula  de  1m²,  foi 
possível perceber que se tratava, do mesmo 
modo,  de  um  aterro.  Encontramos  alguns 
fragmentos,  e  a  maior  parte  dos  vestígios 
evidenciados  estava  inserida  no  horizonte 
“A”.  Os vestígios  aí  evidenciados  estavam 
em melhor estado de conservação, indicando 
menor perturbação que a área anterior. 

Em  caminhadas  de  reconhecimento 
verificamos  que  a  construção  da  BR-267, 
que  passa  a  menos  de  100m  do  Teixeira 
Lopes,  foi  uma  das  grandes  responsáveis 
pela destruição do sítio. Não é de se admirar 
que em suas margens podem ser encontrados 
vários fragmentos cerâmicos. Devido ao fato 
da  estrada  atravessar  a  planície,  que  até 
pouco tempo era um grande charco e ainda 
hoje passa por períodos de alagamento,  no 
momento  de  sua  construção  procedeu-se  o 
soerguimento de seu piso, removendo terra 
dos arredores. Assim, tanto a colina do Sítio 
Teixeira  Lopes,  quanto a  colina próxima à 
casa,  contribuíram  com  sedimentos  para  a 
construção da estrada, 

Ao vistoriarmos a porção mais a leste 
da  colina,  pudemos  visualizar  grandes 
depósitos  de  terra  que  acreditamos  terem 
sido retirados durante a construção dos dois 
silos  e  ali  depositados.  Nesta  área  foi 
possível  identificar  muitos  fragmentos 
cerâmicos em superfície. 

Sítio Emílio Barão (ZM-JF-02)

Em vistoria nas terras da fazenda da 
Saudade a  sudeste  do Sítio Teixeira  Lopes 
identificamos  uma  nova  concentração  lito-
cerâmica. Os vestígios estavam dispersos em 
superfície, por uma ampla área caracterizada 
por uma colina no lado leste da planície do 
rio do Peixe, compondo a porção noroeste da 
Serra  da  Saudade.  O  rio  do  Peixe  é  o 
principal curso d’água e dista cerca de 500m 
da colina. Existem ainda duas outras fontes 
menores de água mais próximas, trata-se de 

um  córrego  a  aproximadamente  300m  do 
sítio e uma pequena nascente a 100m. 

Fig 06: Levantamento Planialtimétrico dos sítios
  

Foram  percebidas  várias 
concentrações cerâmicas ao longo dos perfis 
de uma antiga estrada, que juntamente com 
uma vala próxima, cortam a colina de leste 
para  oeste.  Num  procedimento  de 
reavivamento de perfil da estrada, de 150cm, 
foi evidenciada uma estrutura semelhante a 
uma  fossa  de  fogueira  com  grande 
concentração lito-cerâmica em seu entorno e 
interior.  Ao que  tudo indica,  esta  fossa  de 
50cm de profundidade e 70cm de diâmetro, 
foi  cortada  ao  meio  durante  a  abertura  da 
estrada.  No mesmo perfil  visualizamos um 
horizonte “A” de não mais de 20cm, onde se 
encontravam  os  vestígios.  Abaixo  dessa 
profundidade  os  vestígios  foram 
evidenciados somente na fossa da fogueira.

No  intento  de  melhor  visualizar  a 
distribuição  dos  vestígios  em subsuperfície 
foram  traçadas  três  quadrículas  de  1m² 
paralelas ao perfil norte da estrada, estando a 
fossa  da  fogueira  localizada  na  quadrícula 
central. As decapagens evidenciaram outras 
duas  manchas.  Os vestígios  se  constituíam 
de  fragmentos  cerâmicos  com  maior 
concentração  dentro  das  fossas  e  em  seu 
entorno.  As  lascas  se  localizavam 
fundamentalmente no interior das fossas de 
fogueiras,  nas  quais  evidenciamos 
fragmentos  de  quartzito  com  polimento. 
Com a sucessão das decapagens percebemos 



que  todas  as  três  fossas  possuíam  forma 
cônica,  contendo  em  seu  interior  além  do 
material lito-cerâmico, muito carvão e cinza. 
As  três  fossas  estavam  distanciadas  em 
aproximadamente 50cm.

Além  desta  área  (denominada  de 
Setor A), foi submetida à decapagens a área 
localizada acima do perfil sul (Setor B) entre 
a estrada e a vala num total de 18m² e ainda 
outros  3m²  após  a  vala  (Setor  C).  Os 
vestígios nestas áreas se encontram a pouca 
profundidade,  não  mais  que  20cm.  Em 
alguns  casos  os  mesmos  formavam 
estruturas que aparentemente possibilitarão a 
remontagem dos vasilhames.

De  modo  geral,  e  ao  contrário  do 
percebido  no  Sítio  Teixeira  Lopes,  os 
vestígios cerâmicos estão em bom estado de 
conservação,  apresentando  acabamento  de 
superfície pintado de preto e vermelho sobre 
engobo  branco,  além  de  superfícies  com 
corrugado e ungulado, bordas diversificadas 
entre  reforçadas  externa  e  internamente  a 
extrovertidas.  As  espessuras  variam  de 
menos de 1cm a mais de 3cm. As lascas de 
quartzo hialino foram obtidas aparentemente 
por  percussão  unipolar  e  o  quartzito  teria 
supostamente  sido  utilizado  como  polidor 
manual.

Este  sítio  apresenta  boas 
características de conservação,  pela  própria 
natureza  dos  vestígios  encontrados,  quanto 
pelas informações do proprietário ao afirmar 
que a área não foi submetida a nenhum tipo 
de  intervenção  que  possa  ter  perturbado  o 
solo por, pelo menos, uns 80 anos.

Conclusão

Findos  os  trabalhos  de  campo e  de 
laboratório, que envolveram o Sítio Teixeira 
Lopes,  verificamos  que  as  condições  tanto 
do material encontrado quanto do sítio em si 

estavam bastante precárias, configurando um 
estado  de  destruição  que  impossibilitou 
estudos  mais  aprofundados  sobre  os 
vestígios  encontrados,  por  conseguinte,  da 
coleção doada ao MAEA em 1988. 

No entanto, partimos do pressuposto 
de  que  mesmo destruído,  o  sítio  pode  nos 
oferecer  elementos  para  interpretações 
válidas sobre os grupos que ali viveram. Se 
considerarmos,  por  exemplo,  a  inserção do 
sítio  na  paisagem,  poderemos  estabelecer 
redes  de  relações  sociais  e  espaciais  com 
outros  sítios,  fundamentais  aos  estudos 
arqueológicos regionais. 

Foi a partir do interesse por um sítio 
destruído que chegamos ao registro de outro, 
o  Emílio  Barão.  Dessa  forma,  poderá  ser 
avaliado no âmbito dos estudos inter-sítios, 
já  que  faz  parte  de  um  sistema  de 
assentamento  local.  Como  já  demonstrado 
por Wüst e Carvalho (1996) e Araújo (1995 
e  2001),  um  sítio  perturbado  pode  ser 
estudado sob outras metodologias,  que não 
primam pela “premissa de Pompéia”.
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