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CAPÍTULO V 
 
 
 

ANÁLISE DA INDÚSTRIA LÍTICA 

 
 
 

Apresentamos neste capítulo os resultados obtidos a partir da análise 

dos vestígios líticos resgatados nos sítios arqueológicos estudados. Foram 

analisadas 5.165 peças que correspondem a todos os vestígios líticos 

resgatados nos sítios.  

De um modo geral, as amostras obtidas para cada sítio apresentam 

disparidades quantitativas significativas, fruto tanto da amostragem realizada 

quanto das características dos sítios (gráfico 31). 
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Gráfico 31 – Total de líticos por sítio 

 

As análises visaram aprofundar o estudo da tecnologia de produção dos 

artefatos encontrados nos sítios da região, com o intuito de estabelecer uma 

sistemática de classificação deste material. Entendemos que as abordagens 

tecnológicas de artefatos oferecem a possibilidade de se estabelecer uma 
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classificação sistemática não apenas dos conjuntos artefatuais em si, mas 

também dos processos de produção (LEMONNIER, 1992). Como sabemos 

estes processos estão intimamente relacionados com a dinâmica cultural dos 

grupos que produziram tais objetos.  

Para tanto, entendemos enquanto estudos tecnológicos os 

procedimentos que visam apresentar os artefatos em relação às cadeias 

operatórias que lhes deram origem, vislumbrando-os como resultados de um 

conjunto de ações possíveis de serem identificadas (LEMONNIER, 1992). 

Todos os fatos que teriam ocorrido a um artefato poderiam, desta forma, ser 

analisados buscando reconstituir os passos técnicos que lhe originaram, bem 

como as atividades para as quais foi utilizado, as alterações do uso e 

finalmente seu descarte (DIAS, 1994: 76). Podemos entender os sistemas 

tecnológicos como vinculados aos sistemas de representação social, se 

constituindo em um local de manifestações estilísticas, compreendendo 

portanto, a questão do estudo do estilo como de fundamental importância para 

o entendimento dos conjuntos tecnológicos de diferentes grupos culturais 

(DIAS & SILVA 2001: 96).  

Segundo Sackett (1982: 63-65), os artefatos líticos, como os demais 

itens da cultura material de um povo, refletem uma cadeia de opções 

determinadas pelas atividades rotineiras de cada grupo, tendo sua origem a 

partir de comportamentos socialmente apreendidos; sua morfologia final é 

produto de uma cadeia de gestos, nos quais implicaram decisões determinadas 

e transmitidas culturalmente (DIAS, 1994: 87).  

Buscando compreender os aspectos relativos ao lado humano por trás 

da morfologia dos artefatos líticos produzidos, podemos considerar dois 

aspectos complementares: o estudo da tecnologia de produção e da 

funcionalidade dos artefatos. Podemos ainda ponderar que a atividade humana 

pode ser vislumbrada a partir do estudo tecnológico e funcional ao dividirmos 

tal atividade em quatro processos básicos: procura da matéria-prima, 

manufatura, uso e descarte (SCHIFFER, 1972: 158). 

Visando aprimorar os apontamentos de Schiffer, Collins (1975: 17-18) 

propõe cinco passos básicos associados à produção de artefatos líticos: 

obtenção de matéria-prima, redução inicial ou preparação de núcleos, 
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modificação inicial ou primária, modificação secundária ou refinamento e 

modificação ou manutenção opcional de peças desgastadas pelo uso. 

Cada um dos passos descritos acima é gerado a partir de um ou mais 

conjuntos de atividades dando origem a um grupo de produtos e de artefatos, 

que seriam tanto os artefatos propriamente produzidos para um uso específico 

ou para uma redução posterior, como os resíduos do lascamento. O 

procedimento de lascar gera uma grande quantidade de resíduos, os quais não 

devem ser desmerecidos em um estudo tecnológico. Primeiramente por que 

muitas vezes são os únicos vestígios a serem encontrados em grande 

quantidade nos sítios e, em segundo lugar, por possibilitarem o acesso às 

tecnologias de produção empregadas, permitindo muitas vezes compreender 

as categorias de atividade desenvolvidas em um sítio. Com a finalidade de 

complementar os estudos referentes aos aspectos tecnológicos das indústrias 

líticas Andrefsky (1998) sugere que os atributos dos artefatos produzidos 

podem variar de acordo com as limitações impostas pelo meio-ambiente 

(acesso e qualidade das matérias-primas, relação com artefatos, etc.). 

Portanto, ao estudarmos este aspecto da cultura material de um sítio 

arqueológico não o devemos fazer de maneira isolada, mas levar em conta 

aspectos gerais da organização tecnológica. 

Andrefsky (1994), revisando os conceitos de estratégias de curadoria e 

de estratégias expedientes de Binford (1979, 1980) propõe uma distinção entre 

conjuntos de artefatos formais e informais. Os artefatos informais são 

entendidos como objetos produzidos com finalidades imediatas, ou seja, são 

rapidamente produzidos e utilizados em um mesmo contexto, tendo como 

características formas simplificadas, sendo descartados com a mesma 

facilidade com que são produzidos, caracterizados principalmente por lascas 

simples sem ou com poucos retoques. Já os artefatos formais demandariam 

mais tempo para serem confeccionados, seriam aqueles artefatos com formas 

complexas e pré-concebidas mentalmente por um arcabouço de 

conhecimentos transmitidos entre gerações. Possuiriam uma vida útil maior, 

pois passariam por procedimentos técnicos complexos de reciclagem quando 

fossem necessários, caracterizados por peças bifaciais, lascas retocadas e 

artefatos produzidos sobre núcleos. 
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Assim em nossa análise buscamos refletir sobre os fatores associados 

aos diferentes processos produtivos, tomando por base tanto os resíduos de 

lascamento como os artefatos presentes nas coleções analisadas. Buscamos 

analisar as peças de forma individual, visando vislumbrar as particularidades 

estilísticas presentes nos lascamento unipolar e bipolar, assim como nos 

artefatos brutos, polidos ou núcleos (COLLINS, 1975; DIAS E HOELTZ, 1997; 

DIAS, 1994, 2003). 

Conjugando uma análise comparativa entre critérios quantitativos e 

qualitativos, partimos primeiramente do conhecimento do aporte numérico dos 

artefatos de cada sítio - divididos por categorias relacionadas tanto a 

características da matéria-prima quanto às técnicas empregadas, passando 

depois para uma documentação de caráter qualitativo.  

Desse modo, o quadro teórico metodológico adotado durante as análises 

laboratoriais, bem como na redação desta dissertação parte dos conceitos da 

antropologia da tecnologia (LEMONNIER, 1992) e de estilo tecnológico 

(SACKETT, 1977, 1982, 1993). Para as análises laboratoriais adaptamos a 

proposta de classificação de Dias e Hoeltz (1997), visando coletar o maior 

número de informações possíveis dos conjuntos artefatuais (anexo 3). Para 

tanto inserimos os dados referentes a cada peça lítica em cinco listas de 

atributos (brutos, lascados, lascados modificados, núcleos e 

polidos/picoteados). Cada uma destas listas contém informações cadastrais 

dos artefatos, bem como suas características gerais, como matéria-prima 

usada como base, os procedimentos técnicos utilizados no processo produtivo 

e se possível informações concernentes ao uso dos artefatos (DIAS & 

HOELTZ, 1997). A tabulação dos dados permitiu a realização de análises 

estatísticas descritivas que serviram de base para a comparação entre os 

conjuntos, possibilitando vislumbrarmos as escolhas feitas sobre o leque de 

opções disponíveis. 

 

 

1. Líticos nos sítios Tupi 
 

Apesar de uma ampla bibliografia sobre os sítios associados à tradição 

Tupiguarani, poucos são os trabalhos que se debruçaram sobre os artefatos 
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líticos confeccionados pelos ocupantes destes sítios no passado. Muitas vezes 

vemos certo desdém dos pesquisadores ao falarem das coleções analisadas, 

privilegiando na maioria das vezes a descrição de artefatos polidos e adornos.  

Em contrapartida alguns poucos trabalhos permitem que tenhamos uma 

melhor idéia sobre as características dos artefatos líticos encontrados nestes 

sítios. Neste sentido temos trabalhos na região Sul (SCHMITZ, 1987; RIBEIRO, 

1991; CHMYZ, 1976/83; DIAS, 2001; GAULIER, 2001/2002; e PESTANA, 

2007) que compõem o quadro mais detalhado, temos ainda um estudo 

funcional do lítico Guarani a partir de levantamento etno-histórico (NOELLI & 

DIAS, 1995). Contamos também com trabalhos para São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais (VILHENA-VIALOU, 1980; PALESTRINI & CHIARA, 1980; 

BELTRÃO, 1970/71, 1978; DIAS JR. 1963, 1969, 1974; DIAS JR. et alii 1975; 

FACCIO, 1998 e MORAIS, 1979). Especificamente para Minas Gerais alguns 

trabalhos mais recentes têm buscado um entendimento detalhado das 

indústrias líticas presentes nos sítios da tradição Tupiguarani, incluindo 

sínteses gerais (PROUS, 2006a; PROUS, no prelo), análises detalhadas de 

coleções e sítios (PROUS & ALONSO, 2003; BAETA & ALONSO, 2004; 

PROUS & ALONSO, 2004; RODET, et alii. 1996/7; CORRÊA, 2004) e 

trabalhos de experimentação (NEVES, 2008; PESSOA, 2005). Quanto à região 

Nordeste temos os trabalhos desenvolvidos na Bahia (CALDERON, 1969 e 

1974), Piauí (MARANCA, 1976; MARANCA & MEGGERS, 1980; OLIVEIRA, 

2000), Pernambuco (LIMA & ROCHA, 1983/4) Rio Grande do Norte (NASSER, 

1968), completando os principais referenciais quanto às indústrias líticas 

associadas à tradição Tupiguarani.  

Ao analisarmos a bibliografia consultada percebemos tanto elementos 

que podem ser entendidos como comuns aos mais diferenciados contextos, 

como também fica latente algumas diferenças regionais. Sempre são descritas 

a presença de lâminas polidas de machados preponderantemente petaliformes, 

mãos de pilão nem sempre encontradas nos sítios, mas a elas sendo 

associadas indiretamente. Além destes artefatos polidos constam ainda 

aqueles entendidos como adornos, tais como discos, plaquetas e tembetás, 

estes últimos especialmente ligados aos sítios Tupi, sabemos que, 

historicamente esse adorno, feito em cristal de rocha transparente ou de 
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pedras verdes (amazonita), era reservado aos varões (PROUS, 2006a: 103) e 

tinha alto valor simbólico. Outro artefato considerado característico são os 

polidores com canaletas em “U” denominados calibradores, são descritos para 

diversos sítios e apresentam ampla dispersão (da região Sul a Nordeste); 

inicialmente se propôs que pudessem ter sido utilizados na confecção dos 

tembetá, mas experimentações recentes têm mostrado que são mais 

compatíveis com a confecção de artefato em madeira ou outros materiais de 

menor dureza (PESSOA, 2005).  

Os artefatos lascados, apesar de serem apenas sucintamente descritos, 

se constituem normalmente na maior parte dos vestígios líticos evidenciados. 

São descritos como oriundos de uma indústria expediente de pequenas lascas 

cortantes, não retocadas, de quartzo, ágata e calcedônia, obtidas por 

percussão em bigorna (PROUS, 2006a: 102); temos ainda um grande número 

de lascas com estigmas de lascamento unipolar. Retoques são descritos para 

alguns casos na bibliografia, além de pouco freqüentes, muitos destes retoques 

podem ser considerados frutos de fatores pós-deposicionais (PROUS & 

ALONSO, 2003).  

Contudo, apesar de muitas semelhanças entre os sítios de norte a sul, 

também temos particularidades regionais. Segundo Prous (1992: 400) boa 

parte destas diferenças são referentes às matérias-primas utilizadas. 

Aparentemente, os grupos priorizavam o uso dos materiais que tinham por 

perto da área de habitação, apesar de em alguns casos termos matérias-

primas trazidas de longe. Deste modo, na região Sul temos um grande número 

de artefatos em ágata ou calcedônia, em São Paulo em arenito silicificado, em 

Minas os machados de silimanita e no nordeste os discos de xisto. Além das 

matérias-primas em algumas regiões, a presença de certos artefatos acaba por 

diferenciar os conjuntos artefatuais regionalmente, como por exemplo, os 

machados “rompe-cabeça” (itaiça) ou boleadeiras no Sul e os tembetá em “T”, 

confeccionados em amazonita, presentes em maior freqüência no Nordeste. 

Os líticos, presentes nos sítios Tupi, sempre ficaram em segundo plano 

em relação à cerâmica. Alguns pesquisadores se justificam dizendo que os 

artefatos encontrados eram em pequeno número ou mesmo que não havia 

indústria lítica associada ao sítio. Nos sítios que ora analisamos a relação 
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numérica dos fragmentos cerâmicos é sempre maior do que a de líticos, 

entretanto, não deixa de ser o segundo artefato mais comum dos sítios. Mesmo 

sendo em menor número, essa relação não é constante e parece revelar 

questões importantes referentes às populações responsáveis pela formação 

dos sítios. 

Como podemos ver no gráfico abaixo (gráfico 32) a relação entre as 

porcentagens de líticos e cerâmicas varia de sítio para sítio, enquanto no Mata 

dos Bentes temos 25 fragmentos cerâmicos para cada 1 artefato lítico no sítio 

Primavera temos 1,7 fragmentos cerâmico para 1lítico. 
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Gráfico 32 – Porcentagem entre o número de cerâmicas e líticos 

 

A primeira idéia que este dado nos leva é que os habitantes do sítio 

Primavera estavam utilizando ou produzindo quase 15 vezes mais artefatos 

líticos do que os habitantes do Mata dos Bentes. Temos, porém, que ponderar 

que estamos lidando com amostragens de pontos específicos dos sítios e que 

não são representativas da totalidade da cultura material presente no sítio. 

Como sabemos as concentrações líticas e cerâmicas nem sempre são 

coincidentes, como podemos perceber nos sítios Almeida (VIALOU, 1980) e 

Candelária (SCHMITZ et alii, 1987), característica que foi percebida também no 

sítio Emílio Barão, já que no setor 2 temos menos líticos que nos demais 

setores (apesar deste setor ser quase 40% da área escavada é responsável 
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por menos de 20% do lítico). Na verdade os dados no sítio apontam para a 

existência de concentrações diferenciadas de fragmentos cerâmicos e artefatos 

líticos nos sítios da Microrregião de Juiz de Fora, assim como foi constatado na 

bibliografia. 

 

 

2. Matérias-Primas 
 

As matérias-primas podem ter grande influência nas técnicas utilizadas e 

nos produtos obtidos, já que cada tipo de rocha possui características de 

performance adequadas para determinado tipo de trabalho. Assim como sua 

disponibilidade no ambiente próximo ou não aos sítios, pode influenciar como 

os grupos se relacionam e as aproveitam (PROUS, 2004: 15). O conhecimento 

das estratégias de aprovisionamento de matérias-primas é de fundamental 

importância para caracterizarmos a organização das indústrias líticas. Portanto, 

é necessário observarmos atentamente este item, já que pode revelar muitos 

pontos importantes sobre a relação dos grupos com o meio e mesmo quais 

foram as escolhas feitas em detrimentos de outras. 

Apesar da considerável variabilidade de matérias-primas encontradas nestes 

sítios (18 tipos), vemos que a grande maioria destas matérias-primas (sílex, 

arenito, diabásio, pegmatito, concreção férrica, quartzo fumê, amazonita, 

mineralóide, mica, quartzo verde e jaspe) foi utilizada de forma eventual, ou 

mesmo não apresentaram estigmas de modificações. A maior parte dos 

vestígios encontrados foi confeccionada em quartzo hialino, quartzo leitoso e 

quartzo policristalino (gráfico 33), cuja soma dos percentuais supera 88% do 

montante de artefatos. Esta característica parece diretamente relacionada às 

escolhas culturais com base na tecnologia aplicada ou características de 

performances dos materiais. Pois apesar de muitas outras rochas estarem 

disponíveis nas proximidades das aldeias, apenas aquelas que dispunham das 

melhores características de lascamento foram amplamente empregadas. Esta 

característica nos remete ao fato de que os habitantes destes locais buscavam 

rochas com características de performance adequadas ao lascamento, e que 

portanto, as principais atividades realizadas com ferramentas líticas em seu 

cotidiano se relacionavam a cortar, raspar, furar, ralar e fender. 
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Gráfico 33 – Principais matérias-primas líticas 

 

Como a tecnologia preponderante percebida nos artefatos dos sítios é o 

lascamento (gráfico 34), as escolhas das matérias-primas estavam 

condicionadas para aquelas mais aptas a cumprir da melhor forma possível as 

necessidades de bons resultados de debitagem, ou seja, as escolhas das 

matérias-primas se deram de acordo com as características de performance 

destas matérias. Devemos considerar também a disponibilidade ambiental 

destas matérias-primas, assim podemos supor que a baixa freqüência de sílex 

e quartzo fumê, apesar de sua excelente performance para o lascamento, está 

diretamente ligada a sua pequena oferta regional. Logicamente que devemos 

considerar que a população em questão parece não ter feito questão de buscar 

a todo custo estes materiais, provavelmente porque os materiais que estavam 

no entorno dos sítios cumprissem da mesma forma com as características 

necessárias para os processos de lascamento pretendidos.  

 

 
3.Tipos de artefatos líticos 
 

Temos presente nas coleções analisadas basicamente artefatos que 

foram submetidos a procedimentos de debitagem, artefatos brutos, polidos ou 

picoteados e artefatos que chamamos de “naturais” (Gráfico 34). Como dito 

acima, a maioria dos artefatos líticos resgatados nestes sítios são compostos 
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por aqueles oriundos de atividades de debitagem; com exceção apenas do sítio 

Mata dos Bentes, no qual os artefatos denominados “naturais” superam 

numericamente os artefatos lascados, ressaltando que o número de líticos 

encontrados neste sítio já é consideravelmente reduzido, se comparado com a 

área escavada em relação aos demais sítios.  
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Gráfico 34 – Tipos de artefatos líticos por sítios 

 

Os artefatos que denominamos “naturais” referem-se às peças em que 

não foi possível identificar nenhum tipo de estigma de seu uso, mas que sua 

localização no sítio é tomada como conseqüência da atividade humana, já que 

estes não fariam parte da matriz geológica local e foram para lá transportados 

por mãos humanas por algum motivo. Nesta categoria temos desde matérias-

primas que não foram processadas, pedras de fogueiras, às rochas que 

poderiam ter sido usadas de forma efêmera ou que o uso não originou marcas. 

Por exemplo, um seixo usado para fincar uma estaca de madeira no chão ou 

vários blocos utilizados para segurar um couro de animal enquanto este seca 

ao sol. São inúmeras as atividades que poderiam empregar rochas sem que as 

marcassem, portanto devemos sempre que possível considerar estas peças 

dentro das coleções, já que pelo menos nos remetem a uma intenção de busca 

e manutenção dentro das áreas de atividades dos sítios. 

Caso marcante de presença de peças “naturais” é o sítio Mata dos 

Bentes, onde aproximadamente 2/3 de todos os líticos encontrados podem ser 
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classificados dentro desta categoria e em apenas 138 peças puderam ser 

identificados estigmas. Trata-se de um grande número de blocos partidos de 

granito intemperizado, muitos dos quais estão avermelhados, indicando 

provável uso em fogueiras. Um sítio denominado Santa Rosa, a 5 km a jusante 

do Mata dos Bentes, também apresentou grande concentração destes blocos 

de granitos avermelhados e pela bibliografia sabemos da ocorrência em outros 

sítios no Brasil (Candelária – RS e Aldeia da Queimada Nova – PI). Esta 

característica dos vestígios líticos deste sítio faz com que tenhamos que 

observar com cautela sua relação com os demais sítios analisados. 

 

 

3.1. Artefatos Brutos 
 

Entendemos enquanto artefatos brutos o conjunto de artefatos resultante 

da utilização de seixos e fragmentos de matérias-primas em estado bruto ou 

natural, ou seja, sem terem sofrido atividades de preparo para serem utilizados, 

mas que apresentam marcas deixadas pelo uso (PROUS 2004: 26, DIAS & 

HOELTZ 1997: 43). São artefatos que possuem marcas deixadas pelo homem, 

porém de forma “involuntária”, já que a ação não visava modificar esta matéria, 

sendo apenas uma conseqüência de seu uso. 

Os artefatos ditos brutos podem ser classificados em ativos ou passivos 

de acordo com as atividades a que foram submetidos (PROUS, 2004: 26; DIAS 

& HOELTZ, 1997:43). Os objetos utilizados para a aplicação ou ampliação da 

força humana são denominados artefatos brutos ativos e aqueles que apenas 

serviriam de suporte para a aplicação de golpes ou pressões são denominados 

de artefatos brutos passivos (MOURA & PROUS, 1989: 409; PROUS, 

1986/1990: 10).  

A maior parte dos artefatos brutos das coleções pôde ser classificada 

como ativa, dada a maior presença de polidores manuais e percutores (gráfico 

35). A distribuição destes artefatos pelas coleções analisadas não é uniforme, 

já que não foram encontrados percutores no sítio da Poca e no Primavera.  
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Gráfico 35 – Tipos de artefatos brutos por sítio 

 

O fato de não terem sido encontrados percutores nas áreas escavadas 

do sítio Primavera (justamente o que apresenta maior proporção de artefatos 

líticos) pode nos apontar mais uma vez para a possibilidade de distribuição 

diferenciada dos artefatos no espaço intra-sítio. Podendo as áreas escavadas 

não corresponderem, nem a área de produção de artefatos lascados e eventual 

abandono (refugo primário) ou de descarte de percutores (refugo secundário), 

podendo, portanto, se tratar de áreas de descarte apenas dos produtos de 

debitagem ou de uso destes. 

Vale ressaltar que o único sítio 

que apresentou percutores que 

denunciam seu uso para 

percussão bipolar (fotos 18 e 19) 

foi o sítio Emílio Barão 

(percutores multifuncionais e 

bipolares), mas sabemos que este tipo de lascamento também foi amplamente 

utilizado nos demais sítios devido às lascas encontradas (ver adiante). 

 

Foto 18 

Foto 19 

Foto 19 
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             Gráfico 36 – Relação comprimento/largura dos percutores unipolares 

 
             Gráfico 37 - Relação comprimento/peso dos percutores unipolares 

 

 Como podemos ver nos gráficos acima (36 e 37) ao compararmos os 

percutores unipolares encontrados com relação a suas dimensões pudemos 

perceber que sítios mais próximos, como no caso do Emílio Barão e Teixeira 

Lopes (que podem ser reflexos de uma mesma ocupação) apresentam também 

maior aproximação nas escolhas dos tamanhos e pesos dos percutores 

unipolares utilizados. A baixa concentração de percutores bipolares 

identificados não nos permitiu fazer correlações confiáveis entre eles.  

 Quanto a maior presença de polidores manuais nos sítios Emílio Barão e 

Mata dos Bentes não podemos dizer que seja o reflexo do seu uso para polir 

outras rochas, já que a freqüência de rochas polidas nestes sítios não difere 

dos demais. Entretanto, parece que estes polidores eram mais utilizados no 

polimento/alisamento de artefatos em madeira ou osso, como indica alguns dos 
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polidores em arenito que apresentam 

depressões provocadas pela fricção de 

estruturas laminares em sua superfície 

(foto 20). 

Temos ainda artefatos brutos 

passivos que são representados pelos 

calibradores com canaletas em 

“U”(PESSOA, 2005; PROUS, 1992: 397-

398). Estes artefatos são correntemente 

associados a suportes em arenitos e demais rochas friáveis, nas coleções 

analisadas realmente este dado se repete, já que temos calibradores tanto em 

arenito friável quanto em quartzitos.(fotos 21 e 22). Contudo, como podemos 

perceber pelo gráfico 38, que estes são mais comuns regionalmente, tendo 

como suporte fragmentos cerâmicos (fotos 23 e 24). 

 

 
 

É interessante notar que apenas nos sítios Emílio Barão e Primavera foi 

evidenciado este tipo de artefato, tanto em cerâmica quanto em rocha. 

Pesquisas recentes vêm apontando que seu uso não está relacionado à 

produção de adornos em rocha como se pensava anteriormente (PESSOA, 

2005). Prestariam mais a confecção de artefatos em substâncias mais tenras 

como madeira e osso; daí se reforçar a idéia de seu uso para calibrar as hastes 

de flechas de madeira, reforçando para alguns pesquisadores a teoria de que 

uma maior presença destes artefatos nos sítios possa estar relacionada a 

períodos belicosos. 

 

Foto 20 

Foto 21 Foto 22 Foto 23 Foto 24 
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Gráfico 38 – Calibradores por matérias-primas 

 

 

3.2. Artefatos Lascados 
 

Como aponta o gráfico 34, a maior parte dos artefatos resgatados está 

relacionada a atividades de debitagem, as quais representam um percentual 

superior a 87% de todos os vestígios produzidos. Por se tratar de indústrias 

baseadas no quartzo como matéria-prima houve grande dificuldade de 

identificação dos estigmas de lascamento, além é claro de sabermos que esta 

matéria-prima quando lascada gera muitos detritos sem estigmas, já que 

possui fraturas naturais que ocasionam espatifamento.  

Por estas razões, em menos de 10% dos vestígios lascados em cada sítio 

puderam ser encontrados estigmas que identificassem com certeza qual 

tecnologia de debitagem foi utilizada (Gráfico 39). Podemos suscitar que esta 

baixa identificação possa ser fruto do uso de lascamento bipolar sobre bigorna, 

confirmado pela maior presença de nucleiformes nos sítios, já que poucas 

lascas puderam ser identificadas como bipolares, pois: 

 
Quando esta técnica se aplica al cuarzo, los desechos pueden 
ser cuantiosos, sobre todo si se tiene poca experiência (hasta 
el 30% de polvo y micro-residuos poliédricos durante nuestros 
primeiros ensaios) o quando el material es muy sacaroideo 
(Prous 2004: 71). 
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Fica claro que temos em todos os sítios a presença de duas técnicas de 

debitagem, a unipolar e a bipolar, que foram empregadas de forma a obter os 

melhores resultados possíveis de acordo com as características de 

performance das matérias-primas utilizadas. Vemos que o quartzo hialino, 

cujos núcleos maiores e menos trincados são de difícil obtenção, por ser uma 

matéria-prima com excelente performance para o lascamento, foi priorizado 

para a técnica de lascamento unipolar, que permite maior controle dos 

resultados. 
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Gráfico 39 – Tipos de lascas por sítio 

 

A técnica preferencial para a obtenção de lascas parece ter sido a 

percussão unipolar nos sítios Emílio Barão, Primavera e Poca. Contudo, a 

técnica bipolar foi empregada quando as matérias-primas não possuíam 

características adequadas ao unipolar, sobretudo, no caso de tamanhos 

reduzidos de núcleos (gráfico 40 e 41), ou quando se buscou abrir planos de 

percussão em grandes seixos. Já que: 

 
Se puede decir que “la técnica bipolar permite obtener series 
de lascas funcionales de formas [estatisticamente] previsibles” 
(V. Mourre; el término “estatisticamente” es nuestro), a partir de 
bloques desfavorables debido a su materia prima (cuarzo), a la 
forma de los bloques (cantos, bloques masivos que no 
presentam ángulos para el ataque) o a sus escasas 
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dimensiones (¡hasta menos de 3 cm de longitud!). Además del 
hecho de que es extremamente eficaz, tiene la ventaja de ser 
muy fácil de aplicar (PROUS, 2004: 69). 

 

Para a maioria dos casos, os núcleos maiores foram lascados pela 

técnica unipolar (média de comprimento dos núcleos de 58 mm) e quando se 

tornavam muito pequenos ou quando perdiam a angulação necessária se 

empregou a técnica bipolar. Temos que ressaltar, entretanto, que os estigmas 

deixados pelo lascamento bipolar são mais difíceis de serem reconhecidos, 

sobretudo quando se trata de indústrias baseadas em quartzo (PROUS, 2004: 

71). Porém, percebemos que o número de núcleos bipolares (nucleiformes) 

identificados é bem superior ao de núcleos unipolares (com média de 

comprimento de 42 mm), o que pode ser entendido como reflexo da cadeia 

produtiva posta em prática. Aparentemente os núcleos eram, em um primeiro 

momento, lascados pela técnica unipolar, quando o tamanho reduzia passavam 

a ser lascados pela técnica bipolar. Conseqüentemente a maior presença de 

nucleiformes no registro arqueológico é na verdade reflexo de uma etapa da 

cadeia operatória, fruto da estratégia escolhida para o beneficiamento da 

matéria-prima.  

 

 
Gráfico 40 – Relação comprimento/largura dos núcleos unipolares 

0 20 40 60 80 100 120

20

30

40

50

60

70

80

90

Núcleos Unipolares (CxL)

E. Barão Regressão linear de E. Barão M. Bentes
T. Lopes Poca

Comprimento (mm)

La
rg

ur
a 

(m
m

)



 245

 
Gráfico 41 - Relação comprimento/largura dos núcleos bipolares (nucleiformes) 

 

No caso do sítio Mata dos Bentes percebemos que a maioria das lascas 

identificadas foi retirada pela técnica bipolar (foto 26), o que poderia ser 

explicado pelo fato das principais matérias-primas utilizadas serem o quartzo 

leitoso e o policristalino (gráfico 42). Justamente os de menor qualidade para o 

lascamento e normalmente encontrados com estigmas de bipolaridade. 
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 Gráfico 42 – Principais matérias-primas lascadas por sítio 

 

As dimensões das lascas unipolares (gráficos 43 e 44 – foto 25) nos 

revelam que quanto maior o comprimento maior a variação da largura e da 

espessura. Não se tratam de lascas muito longas, a maior parte é menor do 
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que 50 mm, apenas duas lascas do Emílio Barão são maiores, uma com 

143X77X41 mm e outra de 87X56X41 mm (omitidas nos gráficos por motivos 

de resolução). Outra característica interessante é a proximidade das linhas de 

regressão dos sítios Emílio Barão e Primavera, o que pode indicar tanto um 

controle de lascamento semelhante, como intencionalidade na retirada de 

lascas com proporções específicas. Ainda parece existir uma relação entre 

algumas peças formando grupos que podem ser entendidos como possíveis 

módulos volumétricos buscados pelos lascadores (círculos vermelhos e azuis). 

Infelizmente o número de lascas bipolares identificadas foi insuficiente para 

podermos traçar comparações entre as duas modalidades.  

 

 
Gráfico 43 – Relação comprimento/largura das lascas unipolares 

 

 
Gráfico 44 - Relação comprimento/espessura das lascas unipolares 
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A percussão dura direta parece ter sido a forma preponderante de 

obtenção dos resultados esperados, originando nas lascas (quando inteiras) 

bulbos e pontos de impactos bem marcados.  

 

          
 

A maioria das lascas de quartzo da coleção analisada pode ser entendida 

dentro da categoria de artefatos informais, já que não foram modificadas para 

serem utilizadas. Estavam sendo retiradas por lascamento bipolar ou unipolar, 

e tendo seus gumes ativos utilizados, algumas lascas apresentaram 

visualmente arredondamentos e micro-lascamentos dos gumes que poderiam 

indicar o seu uso, hipótese que teria de ser confirmada por análises de 

traceologia.  

As demais lascas que não apresentaram visualmente nenhum sinal de 

uso refletem a própria natureza dos artefatos informais, que têm por 

característica tanto sua facilidade de produção quanto de descarte. Assim, uma 

lasca que foi produzida por apenas um gesto de lascamento unipolar e que 

continha um gume afiado, poderia ter sido utilizada uma ou duas vezes e sido 

descartada. Essa vida curta de uso, sem dúvida, deixaria poucas ou nenhuma 

marca de utilização no artefato, sobretudo se foi utilizado para trabalhar 

materiais macios como carne. Um grande número de lascas, com gumes 

ativos, encontradas poderiam ter sido utilizadas, porém devido ao caráter 

efêmero da atividade não poderíamos perceber nenhuma evidência desse uso.  

Foto 25 Foto 26 
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Gráfico 45 – Tipos de p. de percussão.........Gráfico 46 – Morfologia dos p. de percussão 

 

 Como podemos observar no gráfico 45 temos a preponderância de 

planos de percussão acorticais lisos, indicando a abertura dos planos de 

percussão previamente ou o uso de cristais sem córtex e sem estrias de 

crescimento superficiais muito comuns na região. Única exceção é o sítio Mata 

dos Bentes onde prepondera os talões corticais, talvez fruto de sua localização 

em uma planície aluvial rica em seixos. Em posição oposta temos o Poca que 

apresenta grande porcentagem de talões acorticais, o que pode ser reflexo do 

uso das fontes próximas de quartzo hidrotermal.  

 A morfologia dos planos de percussão (gráfico 46) aponta para 

preponderância de talões lineares, irregulares e em meia lua, todos indicando 

uso de percussão dura (PROUS, 2004). Mesmo no caso dos talões lineares 

que normalmente podem ser índices de percussão macia, neste caso eles 

parecem estar mais relacionados ao processo de fraturas internas do quartzo. 

 

 

3.3. Artefatos Lascados Modificados 
 
 Classificamos como artefatos lascados modificados todos aqueles que 

apresentaram algum tipo de modificação (retoques ou marcas de uso) após 

terem sido produzidos por lascamento.  

 Apenas no sítio Emílio Barão pudemos encontrar peças lascadas com 

modificações nos gumes, enquanto nos demais sítios não foi possível a 

visualização de marcas de uso ou retoques. Devemos frisar que as 

observações realizadas em laboratório foram apenas macroscópicas, 
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reservando análises microscópicas para estudos futuros. A observação 

macroscópica limita nossa apreensão das marcas de uso para apenas aquelas 

mais evidentes, nos escapando, como dito anteriormente, as marcas de uso 

efêmero e que deixam vestígios apenas observáveis com uso de ampliações 

adequadas. 

 

     
 

 Os artefatos modificados do Emílio Barão possuem retoques, marcas de 

uso (arredondamento e micro-lascamento) e retoques com marcas de uso. São 

apenas oito peças das quais três são lascas em quartzo, uma apresentando 

micro-lascamentos e arredondamento de gume (foto 27) e outra com retoques 

semi-abruptos e arredondamento e micro-estilhaçamento (foto 28), a terceira 

lasca possui retoques abruptos, formando gume serrilhado em uma lasca 

triangular fraturada (foto 29), que se assemelha muito a fragmentos distais de 

artefatos plano-convexos. 

Outra peça com 

suporte em quartzo leitoso 

apresenta-se como um 

bloco com fratura plana 

(aproveitando a clivagem 

natural) a partir da qual 

foram realizados retoques abruptos, conformando um gume curvilíneo que 

apresenta arredondamento por uso. Por sua massa e pelo ângulo do retoque 

seria uma ferramenta muito adequada para uso de raspagem de madeira, 

como uma plaina (Foto 30). Outro artefato também foi confeccionado a partir de 

um bloco partido, formando superfície plana (na clivagem), poderia ter sito 

Foto 27 Foto 28 Foto 29 

Foto 30 Foto 31 
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utilizado aparentemente para os mesmos fins que o anterior, porém sem a 

regularização por retoques, já que apresenta apenas o arredondamento do 

gume (foto 31). 

 A baixa presença de artefatos líticos com evidências de uso pode ser 

facilmente entendida pela característica expediente da indústria. Contudo, 

sabemos pelos relatos históricos que estas populações possuíam ferramentas 

em madeira, que provavelmente requisitariam o uso de ferramentas líticas para 

sua produção e que este uso deveria ter deixado marcas evidentes em tais 

artefatos líticos. Por exemplo, a regularização de arcos, remos ou das famosas 

“ibirapemas”, muitos dos quais feitos com madeiras duras que deveriam exigir 

ferramentas para cortar e raspar que provavelmente ficariam indelevelmente 

marcadas por este tipo de uso. O uso de materiais rochosos para o trabalho em 

madeira é reportado por vários cronistas, como exemplo temos: 

 
Com a mesma prolixidade, poliam os dardos, as macanas, os 
arcos e flechas. O fogo gasta e o perdenal desgasta as 
grandes varas e quando já os têm na grossura e proporção que 
desejam, os pulem com delicada humildade, e os deixam tão 
polidos e lisos (GUEVARA, apud NOELLI & DIAS, 1995: 17). 

 

 O levantamento histórico sobre a funcionalidade da indústria lítica 

Guarani feito por Noelli e Dias (1995) nos dá algumas dicas do uso de 

ferramentas para processar madeira e que provavelmente deixariam marcas 

muito claras nos artefatos. Termos como pepiháva e pindáva (B.165), 

traduzidos como “raspador”, poderiam se relacionar a artefatos confeccionados 

tanto sobre lascas quanto núcleos usados para esta finalidade (NOELLI & 

DIAS, 1995: 17). Ou mesmo frases inteiras como ambojoa yvyra che 

guyrapãrama (T.196v) traduzido como “alisar pau para arco” (idem). 

Entretanto, como vemos pela bibliografia consultada ou pelo resultado 

das análises aqui levadas a cabo, poucos são os artefatos que possuem 

marcas de uso condizentes com as atividades descritas. O que nos leva a 

refletir sobre a possibilidade dos grupos responsáveis pela formação dos sítios 

arqueológicos estudados estarem utilizando um ferramental diferenciado do 

descrito ou que ainda estamos longe de conhecer todas as características das 

indústrias líticas destes sítios, sempre deixadas em segundo plano em favor do 

estudo da cerâmica. 
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3.4. Artefatos Picoteados e Polidos 
 
 O picoteamento e o polimento são normalmente considerados técnicas 

complementares e podem ser aplicadas a todas as rochas conhecidas 

(PROUS, 2004: 95), sendo o picoteamento mais eficiente em termos de tempo 

para obtenção do resultado esperado e o polimento melhor para a produção de 

gumes e esteticamente diferenciado por alterar o índice de refração das 

rochas. 

 
O picoteamento é obtido através da percussão repetida de uma 
superfície por um batedor, o que provoca o seu 
esfarinhamento, com consecutiva abrasão progressiva.(...) 
Como esse processo é algo mais rápido do que o polimento e 
leva aos mesmos resultados (a não ser a obtenção de gume, 
que o picoteamento não realiza), ele é frequentemente utilizado 
para preparar as peças que receberão mais tarde acabamento 
mais bonito, com o polimento final (PROUS, 1992: 77).   

 

 Com o picoteamento se chega a um resultado bem semelhante ao 

polimento em menor tempo, sendo este normalmente utilizado para preparar 

peças que serão posteriormente finalizadas por polimento (PROUS, 2004: 95). 

 
O polimento é obtido esfregando-se uma pedra sobre um 
polidor pelo menos tão duro quanto ela, com a ajuda de um 
abrasivo (areia rica em sílica) e de freqüentes lavagens com 
água (PROUS, 1992: 77).  

 

 Na maioria das vezes quando vemos na bibliografia referência a rochas 

polidas se refere ao produto do ato de esfregar uma rocha contra a outra com a 

intenção de alisar uma delas, entretanto alguns autores fazem distinção entre o 

alisado, produzido com ajuda de abrasivos do autêntico polido (PROUS, 2004: 

95). A principal diferença entre os dois tipos de artefatos é basicamente visual, 

onde o alisado possui estrias mais ou menos largas e profundas, enquanto no 

polido estas estrias não são visíveis macroscopicamente, conferindo brilho e 

refração diferenciada da luz. 

 Nos conjuntos aqui analisados poucas são as peças que apresentaram 

algum tipo de picoteamento ou polimento. No total temos 3 artefatos 

identificados como picoteados e 8 polidos distribuídos entre os sítios. Pelas 
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definições acima que diferencia polido de alisado, 

podemos na verdade apontar apenas para duas 

peças que possuiriam o polimento verdadeiro, 

que seria um fragmento de lâmina de machado 

encontrado no sítio Emílio Barão (foto 32) e o 

disco de amazonita encontrado no sítio 

Primavera, as demais peças se enquadrariam 

como alisados. 

 Além do fragmento de lâmina de machado que foi encontrado durante as 

escavações no sítio Emílio Barão foi encontrada uma lâmina inteira por 

moradores locais, a aproximadamente 100 metros do sítio, durante a abertura 

de furos para colocação de mourões. Trata-se de uma lâmina com 95X45X38 

mm e peso aproximado de 300g, com córtex amarelado, recobrindo a 

superfície e dificultando a identificação da rocha utilizada. Encaixa-se 

perfeitamente na classificação proposta por Prous et alii. (2002: 184) como 

lâmina retangular larga, apresentando talão e gume com dimensões parecidas, 

lados tendendo a retos quase paralelos, com linha do gume reta e convexa 

apenas nas extremidades (fotos 33 e 34). Apresenta ainda discreto 

estreitamento da largura para parte mesio-proximal, o que normalmente é 

interpretado como indício de estrutura para o encabamento. Apesar desta ser a 

única lâmina inteira associada aos sítios estudados, temos diversas outras 

lâminas que são doadas por moradores a coleções dos museus ou coleções 

particulares, onde podemos constatar tanto formas retangulares, como 

petaliformes, triangulares ou cordiformes. 

 

   
 

Foto 32 

Foto 33 Foto 34 
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 Outro significativo artefato polido que 

foi encontrado no sítio Primavera, trata-se de 

um disco de amazonita com 20 mm de 

diâmetro por 3 mm de espessura, 

apresentando tanto as faces polidas quanto 

toda a borda finamente acabada (foto 35). As 

pedras verdes como a amazonita são 

associadas na Arqueologia brasileira a 

objetos de adorno e, no caso Tupinambá, 

mais relacionadas ainda aos tembetá. Várias 

são as passagens em que cronistas 

comentam o uso de pedras verdes para a confecção de adornos (CAMINHA, 

1985; THEVET, 1978; LERY, 1980 entre outros), alguns destes reforçando o 

valor que teriam para os indígenas e como comercializavam estas pedras, 

sendo considerados bens de prestígios ou mesmo tendo conotações mágicas 

(NEVES, 2008). Como o artefato encontrado não possui nenhuma estrutura de 

preensão não sabemos como poderia ter sido utilizado, lembrando apenas que 

já se constatou a existência de adornos compostos por duas partes, uma das 

quais feita com produtos orgânicos como resinas (PROUS, 1992: 403) e, 

portanto, não persistindo no registro arqueológico. Uma indicação pode ser os 

relatos dos cronistas que falam sobre o uso de discos de pedras verdes nas 

bochechas pelo Tupinambá: No lábio inferior têm um grande orifício (...). Enfia-

se então no mesmo uma grande pedra verde. (...) Em ambos os lados da boca, 

nas bochechas, trazem ainda, em cada uma delas, uma pequena pedra 

(STADEN, 1974: 168). Não podemos fazer a ligação direta entre o disco 

encontrado no sítio Primavera e seu uso pelos Tupinambá por 

desconhecermos a estrutura de fixação destes discos nas bochechas.  

 Um fragmento de disco alisado em arenito férrico foi encontrado no sítio 

Mata dos Bentes, aparentemente trata-se de um disco com aproximadamente 

140 mm de diâmetro e 9 mm de espessura (foto 36). Se realmente o diâmetro 

for este significa que temos menos de 15% do artefato, o que muito dificulta 

entendermos detalhes de sua forma. 

  

Foto 35 
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No sítio Emílio Barão foi encontrado um fragmento de mão de pilão 

completamente polida, elaborada em granito com diâmetro de 50 mm, 

apresenta a base com fraturas laterais denunciando uso (foto 37). Raramente 

são encontradas mãos de pilão no contexto dos sítios Tupi, provavelmente por 

esta população utilizar com mais freqüência pilões em madeira. Para alguns 

pesquisadores (PROUS, 2004: 107, NEVES, 2008: 105) as mãos de pilão em 

rocha teriam mais uma conotação simbólica ou de prestígio, e deveriam ser 

utilizadas em atividades específicas (maceração de ervas e preparação de 

ungüentos). Nos sítio Mata dos Bentes e Primavera foram encontrados 

fragmentos que podem ter sido de mãos de pilão. 

  

 

4. Suportes 

 

 Basicamente os potenciais suportes em que podem ser encontradas as 

matérias-primas se resumem a: seixos, blocos, cristais, plaquetas e nódulos 

(PROUS, 2004). Porém a distribuição destes suportes na natureza e o uso 

pelas populações pretéritas de modo algum podem ser considerados 

uniformes, sendo com toda certeza influenciado pelo crivo cultural e/ou sua 

disponibilidade. 

 Os suportes foram identificados na coleção analisada, tomando por base 

as características das superfícies naturais (corticais) presentes nos artefatos, 

pois, 

 

Foto 36 

Foto 37 
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o tipo de córtex presente nos produtos de redução inicial pode 
indicar a fonte de extração da matéria-prima explorada pelo 
artesão. O córtex característico de afloramentos apresenta 
superfícies rugosas, enquanto o córtex liso indica uso de seixos 
como fonte de matéria-prima (DIAS & HOELTZ 1997: 29). 
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Gráfico 47 – Tipos de superfícies 

 

A grande maioria dos artefatos não apresenta córtex, o que muito 

dificultou o reconhecimento das fontes de matérias-primas utilizadas (Gráfico 

47). Essa ausência pode apresentar importantes informações sobre as 

estratégias tecnológicas e de uso do espaço. 

 Nos sítios aqui analisados, percebemos a presença de suportes em 

seixo, bloco e cristal, com proporções diferenciadas. Temos nos sítios Emílio 

Barão, Primavera e Teixeira Lopes uma maior proporção de artefatos feitos a 

partir de seixos, reforçando o uso das jazidas próximas a estes sítios e 

associadas aos corpos d'água. No sítio Mata dos Bentes temos uma grande 

quantidade de blocos de gnaisse e granito que aparecem como sendo os mais 

comuns. Entretanto, ressaltamos que se deixarmos de lado estes blocos, em 

sua maioria naturais (sem vestígios de uso), teremos para as peças com 

vestígios de uso também uma maior porcentagem de artefato feitos a partir de 

seixos. Apenas no sítio da Poça ficou evidenciado que realmente os seixos 

deixam de ser o principal suporte, perdendo lugar para blocos e cristais, 

lembrando que existe nas proximidades deste sítio um afloramento de cristais 
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de quartzo hidrotermais e que provavelmente estavam sendo utilizados como 

fonte de matéria-prima.   

 O que mais chamou a atenção, ao buscarmos os elementos 

identificadores dos suportes, ou seja, o córtex ou superfícies naturais foi uma 

grande ausência destes elementos nos sítios, chegando em 88% do total no 

sítio Primavera. Poderíamos entender este fato como um indicativo de como as 

populações que ocuparam estes sítios fizeram uso do espaço, já que sabemos 

que a matéria-prima pode: 

 
sofrer redução imediatamente no local de aquisição ou ser 
transportada para o sítio arqueológico, constituindo-se todos 
estes aspectos, índices para a caracterização de padrões 
culturais entre os grupos humanos (DIAS & HOELTZ 1997: 25).  

 

A ausência de peças com superfícies naturais é um claro indício de que 

as primeiras etapas da cadeia operatória estavam sendo realizadas fora do 

espaço escavado dos sítios. Ou que os grupos estavam executando as 

primeiras etapas de debitagem fora do âmbito dos sítios, nas áreas de coletas 

de matérias-primas, ou em áreas de atividade específicas, levando os núcleos 

descorticados ou peças parcialmente elaboradas para as áreas que foram 

escavadas.  

  

 

5. Considerações Finais 
 
 Apesar de menosprezados por muitos pesquisadores percebemos como 

podem ser produtivas as análises dos vestígios líticos encontrados nos sítios 

Tupi, mesmo que os submetamos a análises apenas de atributos visíveis, 

como aqui fizemos. 

 Apesar de não ter sido nossa intenção analisar a distribuição espacial 

dos vestígios pelas áreas escavadas dos sítios, os artefatos líticos, talvez mais 

do que a cerâmica, demonstram claramente diferentes disposições. De modo 

que temos áreas dos sítios quase sem artefatos líticos, enquanto outras 

apresentam tanto grande quantidade como diversidade, podendo ser indicativo 

de áreas de atividades específicas ou estratégias diferenciadas de descarte. 
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Cabendo em análises futuras contemplar com maior cuidado a relação espacial 

da distribuição dos vestígios, a fim de se avaliar a existência de algum tipo de 

recorrência na localização dos artefatos líticos que indiquem padrões de uso e 

descarte destes materiais. 

 Fica confirmado que as indústrias líticas que analisamos apresentam 

características que as permitem enquadrar como indústrias expedientes ou 

informais.  Contudo, alguns artefatos encontrados demonstram a intenção de 

se elaborar artefatos para um uso mais continuado, como no caso dos artefatos 

retocados do sítio Emílio Barão. Temos também nestes sítios uma indústria 

formal representada pelos artefatos polidos e picoteados, representados pelas 

formas pré-concebidas e levadas à prática na confecção de lâminas de 

machados, mãos de pilão, discos e adornos. Mesmo para o lascamento parece 

ter havido a intenção de se produzir lascas, até certo modo, padronizadas e 

que pudessem desempenhar as atividades necessárias ao grupo. Apesar de 

não haver indícios de uma estratégia específica para se alcançar esta 

padronização.  

 Os altos índices de lascas descorticadas e talões lisos indicam etapas 

prévias de lascamento, com bases em escolhas culturais, visando aquisição de 

características de performance consideradas necessárias pelos lascadores, já 

que lascas com córtex apresentam gumes tão bons (ou melhores) quanto as 

sem córtex, o fato de preferirem lascas totalmente descorticadas deve-se tanto 

às estratégias de obtenção das matérias-primas quanto a opção por 

trabalharem a matéria-prima desta forma e não de outra. 

 Os estudos dos artefatos cerâmicos e líticos convenientemente são 

feitos em separado, sobretudo, devido às diferentes metodologias aplicadas a 

cada um deles. Contudo, no caso de sítios lito-cerâmicos convêm 

promovermos uma interface entre esses dois suportes já que ambos faziam 

parte de uma mesma realidade cultural vivida.  

 Se observarmos os dados estatísticos levantados tanto para a cerâmica 

quanto para o lítico perceberemos que alguns sítios se assemelham mais uns 

aos outros dentro do conjunto analisado. Para as características observadas na 

cerâmica dos sítios podemos dizer que a maior semelhança ocorre 

relacionando o Emílio Barão, Mata dos Bentes e Primavera. Quando fazemos o 

mesmo exercício para o lítico temos maior semelhança entre o Primavera e o 
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Emílio Barão. Estes dois sítios possuem semelhanças principalmente em 

relação ao tipo de matéria-prima utilizada, os artefatos lascados possuem 

suporte, dimensões e tipos de lascas muito semelhantes, como já comentado, 

são os únicos a ter calibradores tanto em cerâmica quanto em lítico.  

 Talvez por conta da disparidade entre as amostras de cada sítio não 

possamos ir muito além em nossas comparações, todavia, foi possível 

perceber que, mesmo a partir de estatísticas simples, é possível 

estabelecermos ligações entre as coleções de artefatos cerâmicos e líticos. 

Com toda certeza a realização de análises multivaridas poderia acrescentar 

dados importantes na caracterização dos conjuntos artefatuais dos sítios.  

 Entendemos que por mais essencial que seja o processamento da 

matéria-prima, povos diferentes apresentam formas diferenciadas de proceder. 

O que nos leva sempre a refletir sobre as seqüências postas em prática por 

estas populações para a produção de seus artefatos. De modo que 

compreendamos as cadeias operatórias postas em práticas, ou seja, o 

encadeamento de atos, gestos e instrumentos constituintes de um processo 

técnico com grandes etapas mais ou menos previsíveis, isto no nível das 

tendências segundo a definição de A. Leroi-Gourhan (1945: 357). No tocante 

aos fatos, teríamos um conjunto de operações que um grupo humano organiza 

e efetua, no espaço e no tempo, segundo os meios dos quais dispõem, 

notadamente o saber técnico que dominam, em vista de um resultado: a 

satisfação de uma necessidade socialmente reconhecida. De forma sintética 

podemos ver no quadro a seguir (quadro 13) as etapas e processos da cadeia 

operatória de lascamento que conseguimos perceber com nossas análises.  

No momento da coleta parece ter havido duas maneiras de se agir 

quanto às matérias-primas: se promovia o descorticamento fora do sítio (ou das 

áreas que foram escavadas) ou dentro do sítio, portanto gerando vestígios 

diferenciados. Como visto, houve uma preferência de retirar lascas sem córtex, 

portanto, os núcleos já sem córtex poderiam ser submetidos a dois tipos de 

lascamento: unipolar quando a matéria-prima tinha boas características de 

performance para este lascamento e tamanho favorável; lascamento bipolar 

para matérias-primas menos favoráveis ao lascamento unipolar ou com 

tamanhos reduzidos. 
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Quadro 13 

 

Do lascamento unipolar obtinham-se lascas com volumes e 

características desejadas, detritos e núcleos esgotados devido à redução do 

tamanho. As lascas unipolares poderiam ser utilizadas imediatamente sem 

nenhuma alteração ou ser retocadas, originando detritos de retoque e 

logicamente lascas retocadas. 

A partir dos núcleos descorticados ou preferencialmente dos núcleos 

unipolares esgotados se procedia ao lascamento bipolar, dando origem a 

nucleiformes (lascas/núcleos bipolares) e detritos. As lascas nucleiformes 

bipolares podiam ser utilizadas imediatamente ou serem submetidas a 

retoques, apesar de nenhuma ter sido encontrada com estas características, 

originando detritos de retoque e logicamente lascas retocadas. 

A cadeia operatória de lascamento dos artefatos expedientes, que  

esboçamos acima, indica as possibilidades de resultados que podemos obter. 

Demonstrando que, mesmo em um primeiro momento de reflexão, fazer este 

tipo de exercício permite-nos vislumbrar tais seqüências mais como indicativas 

da possibilidade de distinguimos entre diferentes modos de fazer, do que 

propriamente exprimindo uma forma dogmática de fazer.  

  

Coleta da 
Matéria-Prima 

Descorticamento 
dentro do sítio 

Descorticamento 
fora do sítio 

Detritos corticais 

Detritos  
corticais 

Núcleos 
sem córtex 

Lascamento 
Unipolar 

Núcleos 
descartados 

Núcleos 
Unipolares 
esgotados 

Lascamento 
Bipolar 

Lascas 
Unipolares 

Detritos 
acorticais 

Unipolares 

Uso 
imediato Retoques

Detritos  
Retoques 

USO

Detritos 
acorticais 
Bipolares 

Uso 
imediato 

Descarte

Lascas 
Bipolares 


