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Resumo 

 

A presente tese tem como objetivo apresentar os resultados alcançados por meio de pesquisas 
sistemáticas de campo, laboratório e gabinete, que interligadas coligiram dados responsáveis 
uma compreensão mais assertiva sobre o modo de vida e dinâmica cultural dos grupos pré-
históricos que ocuparam a Área Arqueológica de Xingó durante quase oito milênios. A 
pesquisa baseou-se em diferentes posicionamentos teóricos, tendo como foco as indústrias 
líticas evidenciadas e coletadas em dezesseis sítios arqueológicos, todos da área 03 de Xingó. 
Essa característica foi fundamental e nos permitiram inferir com maior segurança sobre as 
diferentes escolhas/estratégias envolvidas para concepção e manufatura dos conjuntos 
artefatuais (similaridades e diferenças), porém sempre cerceando a possibilidade de 
compreensão de como as populações pré-históricas que ocuparam a região estabeleceram seu 
sistema regional de assentamentos em terraço, tendo como hipótese norteadora que todos os 
sítios contemporâneos estariam conectados entre si no chamado complexo situacional de 
sítios. Metodologicamente, nossos dados foram sistematizados por meio da análise dos 
atributos formais e tecnológicos das indústrias líticas e de técnicas estatístico-comparativas, de 
forma que nos possibilitou reconstruir, mesmo que parcialmente, as seqüências operacionais 
dessa cultura material, inclusive partindo do pressuposto de variabilidade isocréstica. Em 
relação ao referencial teórico, foram utilizados múltiplos conceitos e abordagens que 
convergiram para a compreensão da paisagem enquanto construção social que, dotada de 
valores e significados, foi ser compreendida como o loci de ocupação continuada, ou lugares 
persistentes.  
 

 

Palavras chave: 

Cadeias operatórias – organização tecnológica – lítico – sistema de assentamento – terraços 

fluviais – lugares persistentes 
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Abstract 

 

This thesis presents the final results of a long-term study after systematic research in field, in 
laboratory and in office that interconnected unify data which give us an assertive 
understanding of the life and cultural dynamic of prehistoric societies who occupied the 
Archaeological Zone of Xingo during eight thousand years. The research is based in different 
theoretical approaches, but focusing the lithic assemblage revealed and collected in sixteen 
archaeological sites, all of them into the included in the Area 3 of Xingo. These different 
approaches were essential in this research, giving me the opportunity to infer with security the 
differences on the co-participating strategies related to the conception and manufacture of the 
artefactual assemblages (similarities and differences), hence delimitating the possibility to 
understand how the Xingo an prehistoric populations established their regional settlement 
system on the fluvial benches. I used as a guide hypothesis the fact that all contemporaneous 
sites were connected among them in a situational complex of sites. Methodologically, my 
data was systematized through of formal analysis of the morphological and technological 
attributes of the lithic assemblages and through statistical-comparative techniques, which 
helped me to reconstruct partially the operational sequences of the material culture 
manufacture, including the isocrestic variability. In relation to my theoretical frames, I used 
multiples concepts and approaches that worked together to understand the landscape while a 
social construction immersed in social means and values which have been understood as a 
loci of continuous occupation or persistent places 
 

 

 

 

 

Key-words:  

Operation sequences – Technological organization - Lithics – Settlement Systems – 
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Post hoc, ergo propter hoc  
o que vem antes causa o que vem depois 

 
 

 
 

“Para transformar uma erva silvestre em planta cultivada, um besta selvagem em animal 
doméstico, para fazer aparecer em uma ou em outras propriedades alimentares ou 

tecnológicas que, em sua origem, estavam completamente ausentes ou apenas podiam ser 
suspeitadas; para fazer de uma argila instável preste a esfarelar-se, a se pulverizar ou a 
rachar uma cerâmica sólida e vedada (mas somente com a condição de ter determinado, 
dentre uma multidão de materiais orgânicos e inorgânicos, o mais adequado para servir 

de detergente, assim como o combustível conveniente, a temperatura e o tempo de 
cozimento, o grau de oxidação eficaz); para elaborar técnicas, muitas vezes longas e 
complexas, que permitem cultivar sem terra ou sem água; para transformar grãos ou 
raízes tóxicas em alimentos ou ainda utilizar esta toxidade para caça, a guerra ou o 

ritual, não duvidemos de que foi necessária uma atitude de espírito verdadeiramente 
científico, uma curiosidade assídua e sempre alerta, uma vontade de conhecer pelo 

prazer de conhecer, pois apenas uma pequena fração das observações e experiências 
(sobre as quais é preciso supor que tenham sido inspiradas antes e, sobretudo pelo gosto 

do saber) podia fornecer resultados práticos e imediatamente utilizáveis”. 

Claude Lévi-Strauss. O Pensamento Selvagem, 1989. 
[Grifos Nossos] 

 
 
 

“Mas se podemos ser mais liberais com nossos juízos sobre adequação, deveríamos 
também ser mais conscienciosos ao avaliar nosso kit de ferramentas conceituais. Com 
muita freqüência, os conceitos vêm sobrecarregados de conotações e implicações dos 
contextos passados que lhes deram origem. Portanto, uma revisão periódica de nosso 

estoque de idéias não é um exercício de nostalgia de antiquário nem uma ocasião 
ritual para chacoalhar os ossos de nossos ancestrais. Deve ser uma avaliação crítica do 
modo como formulamos e respondemos questões e das limitações que podemos trazer 

para essa tarefa”. 
Eric R. Wolf. Inventando a sociedade, 2003. 

[Grifos Nossos] 



 

 

1 

IInnttrroodduuççããoo  
Não existem povos ‘não-civilizados’, apenas povos com ‘civilizações’ diferentes... 

Marcel Mauss (1901) 
Aula inaugural da cátedra Histoire des religions des peuples no civilisé 

École des Hautes Études 

11..  DDiissccuussssããoo  IInniicciiaall::  

  O trabalho de pesquisa que resultou na redação desta tese intitulada “Sistema de 

assentamento e tecnologia lítica: organização tecnológica e variabilidade no registro 

arqueológico em Xingó, Baixo São Francisco, Brasil”; foi inicialmente projetado frente à 

necessidade de um estudo sistemático acerca da tecnologia lítica evidenciada nas escavações dos 

sítios arqueológicos de terraços localizados às margens do rio São Francisco, a denominada Área 

Arqueológica de Xingó. 

  Entretanto, os trabalhos laboratoriais tanto com material lítico (para esta tese 

foram analisadas 6941 peças), quanto cerâmico, as pesquisas de campo, a observação sistemática 

da dinâmica da paisagem atual, os dados colhidos nos relatórios desenvolvidos pela equipe do 

Laboratório de Pesquisas do MAX desde 1991 até a presente data, todos estes somados às leituras 

teóricas em voga; acabaram por incentivar uma nova reflexão sobre o projeto inicial e, além de estudar a 

organização tecnológica lítica, pensar e repensar como este vestígio cultural poderia responder questões 

caras à compreensão do modo de vida e cultura1 das populações pré-históricas, ou melhor, da dinâmica 

cultural (recorrências ou mudança), dos comportamentos, conexões e circunstâncias responsáveis por 

moldar a organização social (e tecnológica) dos grupos2. 

Do mesmo modo, intentamos ampliar nossas análises numa perspectiva inter 

sítios, ou seja, compreender se os assentamentos3 nestes terraços estavam conectados, no que 

                                                
1 Há incontáveis definições para o conceito de cultura. Sintetizando vários autores preferimos nesta tese compreendê-la como um 
meio particular e eficaz assumido por uma dada sociedade que tem como objetivo adaptar-se às condições postas pelo seu ambiente 
natural e social em dado momento histórico. Transmitida por meio dos mecanismos cognitivos, acaba por abarcar além da 
tecnologia, das ciências, da literatura e da arte, as coisas do “espírito”, os modos de agir e de pensar, os fazeres doméstico-
cotidianos, uma técnica particular de lascamento da pedra ou de pesca, ou seja, está presente nos sistemas de valores, na memória 
sócio-histórica, nas crenças, no comportamento, no modo de vida, na ideologia, mas, sobretudo, nas implicações simbólicas 
envolvidas sejam nas relações ou no trabalho social; destacando que por ser um processo dinâmico, está em constante construção e 
reconstrução, ou seja, não é estável. Para outras definições, além dos clássicos, vide: Kahn (1975), Da Matta (1981), Ullmann 
(1991), Laplantine (1997), Malherbe (2000), Cuche (2002), entre outros. 
2 Neste ponto somos adeptos as proposições de Eric R. Wolf sobre a relação entre Arqueologia e o conceito de cultura, ou seja, “(...) 
os arqueólogos certamente não se satisfazem em dizer que os conjuntos de ferramentas, cropólitos e bastões cerimoniais 
encontrados em determinados sítios são todos igualmente mantidos unidos pela cultura; eles querem saber que tipos de relações 
existiram entre estes elementos (Wolf, 2003b, p.292)”. 
3 Marcel Mauss ao estudar a morfologia social com base em grupos Esquimó, fornece o ‘conceito de estabelecimento’ (ou 
assentamento) que é advogado por muitos e traduz realmente o termo, a saber: “(...) La véritable unité territoriale, c'est beaucoup 
plutôt l'établissement (settlement). Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu'unissent des liens spéciaux et qui 
occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux différents moments de l'année, comme nous le verrons, mais 
qui constitue leur domaine. L'établissement, c'est le massif des maisons, l'ensemble des places de tentes et des places de chasse, 
marine et terrestre, qui appartiennent à un nombre déterminé d'individus, en même temps que le système des chemins et sentiers, 
des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent constamment. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a 
tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. (Mauss, 1904/1905, p. 14). Esse conceito é o que temos 
pensado sobre o uso dos geoindicadores (Morais, 2006, p.198) e a definição de lugares persistentes (Schlanger, 1992), uma vez que 
ele é apropriado não apenas para explicar a sazonalidade de sociedades de ambiente ártico (no caso dos Esquimó), mas é 
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Binford chamou de complexo situacional de sítios4 (Binford, 1980, 1982), coligindo esses 

resultados à perspectiva da paisagem em Arqueologia (Morais, 1999a, 1999b, 2000, 2006), mas 

sobre a ótica do conceito de persistent places (lugares persistentes) extraído do trabalho de Sarah 

Schlanger (1992).  

O uso do conceito de paisagem (entendida como uma construção social, ou seja, 

um ambiente sociológico, econômico, político, histórico, ideológico e cultural), percorreu 

abordagens de vários autores na assertiva que as realidades ambientais que nos são dadas e a 

constatação empírica da presença humana na paisagem, são vetores centrais para elegermos nosso 

corpo de indagações acerca das possibilidades e restrições da organização tecnológica, sobretudo 

objetivando a elaboração de inferências à compreensão de como grupos humanos estavam se 

movendo, apropriando-se e definindo seus espaços sociais5 em Xingó (Knapp & Ashmore, 1999). 

Assim, nossa proposta foi refletir sobre as escolhas e/ ou estratégias na pré-

história de Xingó no tocante à tecnologia lítica, respondendo, sobretudo, ao sistema regional de 

assentamento, tendo como base empírica os sítios de terraços evidenciados na área, os 

geoindicadores e ocorrências6 registradas no pediplano sertanejo7. 

Portanto, a organização tecnológica lítica ainda continuou sendo o alicerce da 

pesquisa, todavia nossa intenção foi extrapolar os resultados, relacionando-os, quando possível, 

às demais estruturas dos sítios, suas distribuições espaciais e associações (uma análise intra-sítio), 

de modo que, por meio de dados estatístico-comparativos inter sítios, pudéssemos montar um 

quadro relacional entre os diferentes assentamentos, ocorrências e lugares dispostos na paisagem, 

intentando apresentar um número significativo de respostas à compreensão da mobilidade8 e 

conseqüente sistema de assentamento. 

                                                                                                                                          
perfeitamente aplicável para qualquer grupo em diferentes ecossistemas, principalmente porque o princípio de Mauss vincula-se às 
questões culturais e simbólico-religiosas das escolhas sobrepostas às questões funcionais. 
4 Complexo situacional de sítios, como definido por Dias: “(...) traduz a idéia de conjuntos de sítios contemporâneos, onde ocorrem 
diferentes etapas de um processo produtivo que são seqüenciais, destacando a percepção de que existem sítios especializados em 
diferentes atividades” (Dias, 2003, p.32). 
5 Por espaço social Zedeño entende como: “(...) a product of interactions between people and the material world and is thus 
amenable to archaeological inquiry” (Zedeño, 2000, p. 98).   
6 Geoindicadores são: “elementos do meio físico-biótico dotados de alguma expressão locacional para os sistemas regionais de 
povoamento, indicando locais de assentamentos antigos (...). Assim, os geoindicadores arqueológicos sustentam um eficiente 
modelo locacional de caráter preditivo, muito útil no reconhecimento e levantamento arqueológico” (Morais, 2006, p.198). As 
ocorrências são “(...) objeto único ou quantidade ínfima de objetos aparentemente isolados e desconexos encontrado em 
determinado local (Morais, 2006, p.203). 
7 O pediplano (ou pediplanície) “(...) caracteriza-se por uma superfície inclinada formada pela coalescência de pedimentos. Essas 
superfícies constituem superfícies de erosão modeladas em climas áridos e semi-áridos. Representa o último estágio de 
desenvolvimento do relevo em ambientes desérticos ou semidesérticos, segundo teóricos da geomorfologia climática” (Rossato et 
alli, p. 140, 2003). Regionalmente tem-se usado o temo platô, entretanto dada a sua definição preferimos utilizar pediplano. 
Segundo Rossato et alli (2003), platôs (plateau ou planalto): “(...) são constituídos por superfícies topográficas irregulares. Sua 
origem associa-se a processos erosivos que se prolongando por longo tempo, ressaltam relevos residuais, ou seja, forma-se conjunto 
de morros, colinas, serras e chapadas” (Rossato et alli, 2003, p.129). 
8 Para definição de mobilidade preferimos aquela advogada por Jones et alli (2003, p.08) “Mobility refers to various strategies of 
movement and settlement in relation to properties of the natural environment. Although often described as characteristic of human 
adaptation, mobility is not a single variable”. O artigo de Robert L. Kelly (1992), indica à necessidade de se reconhecer 
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Para as análises intra-sítio percorremos os pressupostos de vários autores, 

entretanto as indicações realizadas pelo arqueólogo e etnólogo francês André Leroi-Gourhan 

(Collège de France) foram responsáveis por delinear as análises, somando-se a outros importantes 

trabalhos (conforme será discutido no capítulo 06). Precursoras dessas análises intra-sítios (e 

conseqüente inter sítios), suas pesquisas tiveram como principal objetivo à compreensão dos 

assentamentos pré-históricos norteadas, sobretudo, pelo conceito de fato social total (Mauss, 

1974b. Cf. Alves, 2002, 2004), buscando evidenciar e interpretar os vestígios culturais no solo 

arqueológico (in loco), e garantindo seus contextos inequívocos, visto que sendo a escavação uma 

ação destrutiva toda a coleta e datação de amostras deve ser sistemática e total (Audouze & Leroi-

Gourhan, 1981).  

Em suas concepções, inspiradas na arqueologia nacionalista do leste europeu (nos 

países da então chamada “Cortina de Ferro” 9, sobretudo na República Tcheca e Ucrânia que, por 

meio das pesquisas arqueológicas, buscavam subsídios empíricos para demarcação de fronteiras 

“étnicas”), além do estruturalismo straussiano; o autor buscou identificar as diversas associações 

entre os conjuntos de remanescentes arqueológicos evidenciados pelas escavações sistemáticas 

executadas por decapagens sob a égide do método de amplas superfícies10, a fim de reconstruir 

com a maior fidelidade/ integridade possível como eram levadas a cabo as atividades no 

assentamento sob intervenção arqueológica, no que ele chamou de etnografia dos solos de 

ocupação, ou seja, a identificação e interpretação das distintas áreas de atividades (espaços) em 

diferentes ocupações (tempo): fogões, áreas de preparação de alimento, áreas públicas, locais de 

produção cerâmica, lítica, madeira etc.; uma vez que “(...) é por meio destes magros testemunhos 

que vamos tentar reconstituir a vida dos homens pré-históricos...” (Leroi-Gourhan, 2001, p.20; 

1950; 1972; Leroi-Gourhan & Brézillion, 1966, 1972).  

Enfim, se a base conceitual das escavações em amplas superfícies é o conceito de 

‘fato social total’, com vistas a garantir e sistematizar as relações entre as estruturas, esclarecer 

                                                                                                                                          
arqueologicamente a mobilidade, uma vez que se trata de um fenômeno universal, variável e multidimensional e, sobretudo, que a 
mobilidade ultrapassa questões relacionadas à subsistência, ou que seja característica exclusiva de grupos de caçadores-coletores, 
visto que há casos em que agricultores são mais móveis. A motivação para a mobilidade pode estar relacionada a diversos aspectos: 
alianças, forcas políticas, morte, existência de pragas domésticas, questões ritualísticas etc. 
9 Informação obtida na aula ministrada em 29/08/2006 pelo Prof. Dr. José Luiz de Morais (curso “Arqueologia da Paisagem”, PPG-
MAE/USP). 
10 É bom destacar que “Superfícies Amplas” é um método visto que apresenta parâmetros conceituais que vão além das técnicas 
que, neste caso, estão representadas pelas “decapagens”. Os fatos que garantem o “título” de método etnográfico de superfícies 
amplas podem ser resumidos em: 01) qualidade epistemológica; 02) conhecimento/ problematização; 03) abordagem teórica 
definida. Acreditamos que sua eficiência é garantida justamente porque Leroi-Gourhan tinha consciência clara do que fazer – para 
que fazer – e o que fazer (parâmetros diacrônicos para compreensão do passado). O ato de escavar é considerado como parte de 
uma pesquisa ampla, não um fim em si mesmo, havendo concepções/ conceitos; organização/ planejamento, reflexão e produção. O 
método, desta forma, tem como objetivo indicar a presença humana nos diferentes estratos da matriz arqueológica (para detalhes 
vide Morais, 2000).  Sob o nosso ponto de vista é um modo seguro de avaliar com exatidão todos os passos da pesquisa 
arqueológica, inclusive os tão falados processos formativos, como será discutido nas páginas que se seguem (ver discussão sobre 
solos em Leroi-Gourhan, 1950). 
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vínculos espaço-temporais e avaliar os resultados empíricos de campo, ou seja, garantir a 

qualidade epistemológica da pesquisa científica sob uma visão contextual e holística; parte-se do 

princípio (ou é justo pensar/ avaliar), que a intenção de Leroi-Gourhan foi a reconstrução da 

coerência interna da sociedade11 observada (como proposto na etnologia de Mauss, 1974b, 1974c) 

que em Arqueologia se faz por meio dos itens, a saber: 

(01) Da interpretação e reflexão das associações e inter-relações entre os remanescentes 

culturais evidenciados nos solos de ocupação (os espaços ocupados por essa sociedade), 

(02) Da idéia do registro arqueológico12 em toda a sua extensão (espacialidade); 

(03) Da compreensão de diferentes sítios arqueológicos13 em uma área (da relação entre esses 

sítios, extrapolando comparações simplistas de recorrência ou ausência, mas privilegiando 

a complementaridade, inferindo no que concernem questões vinculadas às conexões sob 

um viés sistêmico); 

(04) Do perímetro entre estes diferentes sítios. 

Segundo Lévi-Strauss (1974, p. 21), o caráter revolucionário de ‘Essai sur le 

don’, obra prima de Mauss onde ele sistematiza o fato social total por meio da discussão sobre a 

dádiva; justifica-se pela guinada que representa na história da etnologia ao transcender a 

observação empírica de modo a atingir o que ele chama de ‘realidades mais profundas’14. Mauss 

apresenta o social em forma de sistema, composto por partes conexas, equivalentes e solidárias 

entre si, uma vez que passa a ser visto como realidade (comparável e substituível).  

Todavia, as partes constitutivas desse universo social conjugam-se em um 

processo solidário, de complementaridade que, nas palavras de Lévi-Strauss (1974, p.15): “(...) 

não é estática [complementaridade], como o seria a das duas metades de um quebra-cabeças; é 

dinâmica e provém de o psíquico ser ao mesmo tempo simples elemento de significação para um 

                                                
11Sociedade pode ser definida como “(...) uma designação aplicável a um grupo humano com algumas das seguintes propriedades: 
territorialidade; recrutamento principalmente por reprodução sexual dos seus membros; organização institucional relativamente 
auto-suficiente e capaz de persistir para além do período de vida de um indivíduo; distintividade cultural” (Viveiros de Castro, 2004, 
p.298). 
12Para definição de registro arqueológico preferimos àquela dada por Morais (2000, p. 07): “(...) referência genérica aos objetos, 
artefatos, estruturas e construções produzidas pelas sociedades do passado, inseridas em determinado contexto. Conceito amplo que 
independe da posterior classificação do registro como sítio, ocorrência ou geoindicador arqueológico. Refere-se aos objetos 
naturalmente inseridos no meio ambiente físico ou às estruturas implantadas nas paisagens urbanas ou rurais. Abrange as matrizes 
arqueológicas evidentes (um conjunto funerário, por exemplo) e as suas expressões arqueológicas latentes (por exemplo, as 
assinaturas físico-químicas no solo que corroboram estruturas funerárias praticamente invisíveis). Inclui certos arranjos paisagísticos 
(...) bem como elementos do meio físico-biótico de interesse para a Arqueologia...” 
13 Há na literatura várias definições de sítio arqueológico. Binford classifica como: “(...) the fixed places in the topography where 
man may periodically pause and carry out actions” (Binford, 1982, p.06). Para Morais: “(…) Corresponde à menor unidade do 
espaço passível de investigação, dotada de objetos intencionalmente produzidos ou rearranjados que testemunham comportamentos 
das sociedades do passado” (Morais, 2000, p.08). Para Bamforth et alli (2005, p.562), os sítios arqueológicos formam-se como 
resultado de interações entre ações humanas e processos naturais de deposição, sendo inerente à pesquisa arqueológica a 
compreensão destes processos para interpretação de qualquer assentamento. 
14 Para discussão sobre a dádiva em etnologia sul-americana vide Falleiros (2005). 
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simbolismo que o ultrapassa, e o único meio de verificação de uma realidade cujos aspectos 

múltiplos não podem ser apreendidos fora dele mesmo, sob a forma de síntese” [grifos do autor]. 

Podemos extrapolar essa totalidade por meio do ‘conceito de estabelecimento’ 

(settlement / établissement) de Mauss (1904/1905 [1974c]). Nessa perspectiva uma vez que o 

Locus de ocupação15 ou domínio (usando a terminologia maussiana), ultrapassa o sítio 

arqueológico (ou a aldeia), enquanto elemento de significação estando constituído por: “(...) um 

maciço de casas, o conjunto de lugares das tendas e os lugares de caça marinha e silvestre (...) ao 

mesmo tempo em que o sistema de caminhos e picadas, de canais e porto...”; a restituição das 

totalidades sociais pode (e deve) ser almejada por meio da compreensão dos loci de ocupação 

continuada ou lugares persistentes (enquanto elementos de um ambiente físico-biótico que fazem 

parte da morfologia social de um dado grupo), em um exercício reflexivo de transcendência do 

empírico, mesmo porque compreendemos a paisagem enquanto integrante do fato social total, 

uma vez que adquire um caráter sociológico, histórico e fisio-psicológico, sendo uma ‘entidade’ 

perfeitamente definida por diferentes sociedades, dotada de conteúdo e significação.  

Ou seja, está intrínseca essa idéia de restituir a dinâmica social e cultural no 

passado o quanto for possível para a realização de inferências acerca das totalidades sociais em 

pré-história (Leroi-Gourhan, 2001). O método de superfícies amplas, por ser essencialmente 

explanatório, coopera efetivamente para as pesquisas que têm como foco uma área arqueológica 

ou o loci de ocupação, uma vez que aborda a idéia de conjunto em grandes extensões, aliás, é ideal 

e coerente para as pesquisas que inter-relacionam sítios arqueológicos (em toda a complexidade 

do termo), lugares e paisagem. Assim, após levantamento total da área (mapeando a distribuição 

espacial dos sítios nos diferentes compartimentos geomorfológicos), cruzamentos dos dados de 

campo e compreensão/ identificação das relações entre assentamentos e geoindicadores16; poder-

se-ia definir padrões locacionais preditivos para seleção de assentamentos a serem escavados que, 

dadas suas características, cooperariam para o modelo locacional da área de pesquisa (Cf. Morais, 

2006). 

Além disso, devemos ter em foco o fato de que o registro arqueológico não deve 

ser pensado enquanto o ‘artefato’, mas integrado dentro de um cotidiano social, isto é, da idéia de 

aldeia, de áreas de atividades, de estruturas e suas associações e concentrações (Pallestrini, 1975). 

Assim como destacamos a importância do sítio arqueológico, devemos privilegiar a noção desse 

todo, entendidos como os lugares, os geoindicadores, a associação entre diferentes sítios 

                                                
15 Adotando o termo de Silva-Méndes, 2007.  
16 Conforme pressupostos de Morais (1999a, 1999b, 2000, 2006). 
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contemporâneos, enfim, o local onde se mora em sua materialidade enquanto espaço físico, 

todavia carregado de significação (casa, trilhas, o rio, a serra, a cachoeira, o local de obter argila etc.) 

Sob nosso ponto de vista, para esta efetiva compreensão do passado há 

necessidades que vêm sendo assumidas nos diferentes paradigmas da pesquisa arqueológica, 

sobretudo com o advento de novas tecnologias17 e refinamentos que permitem esse olhar mais 

totalizante. Assim, se faz necessário o conhecimento dos diferentes compartimentos 

geomorfológicos da área de pesquisa, de dados paleoambientais, da análise das diferentes formas 

do uso do solo ao longo do tempo, da realização de prospecções sistemáticas de varredura de 

superfície para levantamento total de sítios arqueológicos e ocorrências da área, com conseqüente 

mapeamento desse espaço para construção de cartas arqueológicas que cooperem para a 

compreensão do estudo do sistema de assentamento regional (Morais, 1999a, 2006).  

Ou seja, necessita-se da compreensão detalhada da ambientação, pois só assim 

poderemos buscar inferências mais assertivas do que dedutivas sobre porque determinadas 

escolhas foram feitas em detrimento de outras ou simplesmente refletir sobre como as coisas 

vieram a ser como são (Silva-Méndes & Fagundes, 2007).  

 

2. A Arqueologia em Xingó – possibilidades para o conhecimento do passado no baixo São 

Francisco: 

  Foi mediante a esse arcabouço teórico, metodológico e reflexivo que os sítios de 

Xingó foram evidenciados, pensados e repensados de forma que nos permitiu averiguar duas 

realidades nos dezesseis sítios em estudo (Vergne, 2004, 2005a, 2007). A primeira diz respeito às 

ocupações de grupos de caçadores coletores atestados pelo registro arqueológico do sítio Justino a 

partir da decapagem 4018 datada de 8950 ± 70 A.P. (Fase 02 de ocupação19), ou seja, coincidindo 

com os horizontes de ocupações de vários sítios espalhados pelo Nordeste, sendo que a grande 

maioria teve seus conjuntos artefatuais filiados à Tradição Itaparica. A segunda, que engloba os 

demais sítios, refere-se às ocupações semipermanentes de grupos ceramistas datadas entre 

aproximadamente 5570 ± 70 e 1280 ± 45 A.P. (Fases 03, 04 e 05 do Justino20). No sítio Porto 

                                                
17 Sobretudo advindas das geotecnologias. Para detalhes vide Morais (1999a, 1999b, 2000). 
18 A decapagem 40 é a única datada para as ocupações de caçadores coletores, entretanto os remanescentes culturais indicam que as 
ocupações humanas ocorreram até a decapagem 56.  Para o período que corresponde a Fase 01 do sítio Justino, entre as decapagens 
60 a 43, não foi possível a realização de datações por C14, no solo arqueológico permaneceram manchas e estruturas, porém não 
houve conservação de carvão (comunicação pessoal: Profa. Dra. Cleonice Vergne, dados disponíveis nos vários cadernos de campo 
da autora. Vergne, 1991, 1992, 1993, 1994). 
19 Com base nos resultados empíricos da organização tecnológica, dividimos as ocupações do sítio Justino em cinco fases distintas. 
Os detalhes serão discutidos nos capítulos 03, 05 e 06. 
20 No capítulo 06 discutiremos que não há uma regularidade nestas ocupações como anteriormente fora pensado. Na verdade o 
registro arqueológico demonstra que o ápice da ocupação desta área deu-se por volta de 3000 A.P., ocorrendo mudanças 
significativas na organização social e econômica do grupo (quiçá grupos), ou seja, que exigiram permanências mais estáveis no 
terraço e a formação de novos assentamentos (Cf. indicações de Binford, 1980, 1982; Hitchcock, 1987; De Blasis, 1996, 1999; entre 
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Belo I a datação mais recente é próxima ao contato 342 ± 51 A.P., referente a decapagem 01 e a 

mais antiga 2003 ± 195 A.P., referente a decapagem 09. 

Ou seja, no horizonte comprovadamente de caçadores coletores, foi utilizada 

apenas a análise intra-sítio tendo como base os conjuntos líticos associados ou não aos 

sepultamentos do sítio Justino, visto que não há outros assentamentos da Área 03 com 

características similares ou datações absolutas que comprovem ocupações mais antigas. 

Entretanto, com um pouco mais de ousadia, nossa intenção foi apresentar dados preliminares que 

indicariam prováveis rotas da mobilidade destes grupos, fato que, a nosso ver, é de grande valia 

para os prosseguimentos das pesquisas em Xingó. 

Nos horizontes ceramistas, centro de nossas análises comparativas inter sítios, 

pudemos inferir sobre a mobilidade, uso do espaço, organização tecnológica tendo em vista a 

distribuição espacial dos sítios e compreendendo-os como interligados de forma a responderem às 

necessidades produtivas, políticas, sociais, culturais e simbólicas do grupo (ou grupos) em 

questão.  

Isto é, por meio das análises intra-sítio21 – aliadas às inter sítios –, pretendeu-se 

levantar um corpo de hipóteses significativo sobre mobilidade, captação de recursos, escolhas, 

tipo e função de sítio etc., de forma a possibilitar a criação de um modelo locacional para a 

compreensão do sistema regional de assentamento em terraços, a fim de que pudéssemos, 

inclusive, extrapolar os dados obtidos para o reconhecimento e levantamento de sítios 

arqueológicos e locais persistentes
22, por meio das recorrências averiguáveis nos geoindicadores, 

no complexo situacional de sítios e na organização tecnológica.  

Adiantando nossas proposições para compreensão da pré-história do baixo São 

Francisco, mais precisamente das populações que ocuparam durante quase oito milênios a região 

do canyon entre Paulo Afonso – BA e Piranhas – AL; acreditamos que há peculiaridades na 

paisagem que concederam a essas ocupações um caráter peculiar em relação às conhecidas 

arqueologicamente para o restante do Nordeste brasileiro, inclusive a região do médio e sub-

médio São Francisco. Essa paisagem, nesse caso, faria parte da rede de significações do grupo (ou 

grupos) e, portanto, sendo aqui compreendida como uma construção social.  

                                                                                                                                          
outros).  Cabe ressaltar que não dispomos de datações absolutas para todos os sítios, o que nos levou a utilizar outros parâmetros 
estatístico-comparativos, sobretudo baseados na organização tecnológica (lítica e cerâmica) e distribuição espacial dos sítios. 
21 Focando tanto as pesquisas sobre estratificação dos sítios, como as que pretendem identificar as diferentes áreas de atividades 
(Leroi-Gourhan, 1950, 1972; Audouze & Leroi-Gourhan, 1981). Além de estudos atuais sobre Household structure (Brooks, 1993; 
Cameron & Tomka, 1993; Hitchcock, 1987; Gould & Yellen, 1987; Hendon, 1996). Segundo Hendon (1996, p.47): “(…) The 
household’s role in social reproduction is as culturally constructed as its economic role (…) to refer to the task-oriented coresident, 
and symbolically meaningful social group that forms ‘the next bigger thing on the social map after an individual”. 
22 Que conforme Silva-Méndes (2007) seriam Locus ou Loci de uso continuado. 
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Acreditamos que a paisagem possa ser observada/ compreendida sob a 

perspectiva de fato social total (Mauss, 1974b, 1974c), enquanto uma construção social, uma vez 

que nessa ótica ela assume distintas dimensões: 

(01) Sociológica – assumindo um caráter sincrônico em uma perspectiva espacial e fazendo 

parte da rede de significações de um dado grupo cultural, integrando-se a sua morfologia 

social (Mauss, 1974c). 

(02) Histórica – e, portanto, diacrônica sendo percebida e compreendida em longa duração 

pelos grupos que ocuparam a área. 

(03) Fisio-psicológica – uma vez que a paisagem é incorporada ao sistema social, enquanto 

signo, dentro do que Hitchcock & Bartram (1998) classificaram como ancestralidade ou 

apego sentimental ao local dos antepassados. 

A averiguação empírica, por assim dizer, pode ser feita por meio de mecanismos 

responsáveis por coligir esta visão mais ‘culturalista’ (Cf. Criado Boado, 1996), a uma mais 

‘objetiva’ (Da Matta, 1981. Vide subcapítulo 1.4), isto é: (01) utilização de modelos etnográficos 

que poderiam nortear o campo especulativo da pesquisa, não sendo necessariamente uma 

extrapolação direta, mas delineando nossas hipóteses sobre o que é possível ou não 

arqueologicamente dizendo23; (02) Mapeamento detalhado dos sítios arqueológicos e ocorrências 

(achados isolados) nos diferentes compartimentos geomorfológicos que abarcam a pesquisa. (Cf. 

os pressupostos de Morais, 1999a, 1999b, 2000, 2006); (03) Observação sistemática da paisagem 

– envolvendo, inclusive, estudos paleoambientais; (04) Estudo da organização tecnológica com 

base no método estatístico-comparativo delimitando as recorrências entre os conjuntos artefatuais 

(Morais, 1983, 1987, 1988, 2007; Fagundes, 2004b, 2005a, 2006b, 2006c); (05) Estudo centrado 

nas inter-relações espaço-temporais entre os diferentes sítios arqueológicos, ocorrências e locus e 

loci de uso continuado, portanto, nossos locais persistentes, mapeando as prováveis características 

biogeográficas que os fizeram ‘especiais’ (Cf. Schlanger, 1992; Silva-Méndes, 2007; Fagundes & 

Silva-Méndes, 2007); (06) Estudos de análise intra-sítio para compreensão dos solos de ocupação, 

                                                
23 A ocupação histórica do vale do São Francisco a partir do século XVII privilegiou o aldeamento em missões dos diferentes 
grupos indígenas que habitavam a região, denominados de Tapuias (que compreendia uma enorme diversidade étnico-cultural). Nas 
missões religiosas deu-se início a um processo acelerado de aculturação, sobretudo por meio de casamentos entre etnias diferentes e, 
inclusive entre índios e as populações regionais, fato que resultou na denominação de ‘misturados’ para esses grupos (Matta, 2005). 
Os relatos etnográficos de grupos indígenas antes desses aldeamentos são escassos, uma vez que apenas a partir dos anos de 1930-
1950 houve um real interesse em se estudar os indígenas no Nordeste brasileiro sob a égide da ‘afirmação da identidade étnica’. 
Segundo Souza (1996), muitos grupos indígenas nordestinos passam pelo processo de ‘re-invenção’ das tradições como forma de 
reconhecimento legítimo de suas ‘indianidades’ (Souza, 1996, p.15). Para detalhes vide Oliveira (1988, 1994, 1999), sobretudo as 
discussões sobre “mistura” e “territorialização”. Vide também: Ribeiro (1970), Galvão (1979), Arruti (1996), Baptista (1992), 
Dantas et alli (1992), Barreto Filho (1993), Hohenthal (1960) e Pinto (1956). Sendo assim, os modelos etnográficos para 
compreensão da organização social de grupos indígenas em nossa área de pesquisa são raros, senão inexistentes, e por isso não 
utilizamos exemplos etnográficos do Baixo São Francisco. De qualquer forma, acreditamos que não há sentido em deixar de 
realizar extrapolações baseadas em premissas de correlação cultura material/ língua e etnia, pois há poucos exemplos que nos 
remetam a uma relação diacrônica estável entre esses dois pilares da cultura. (Silva-Méndes & Fagundes, 2007). 
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associações e estruturas que, no nosso caso, tiveram como foco o sítio Justino, por motivos que 

adiante serão explicitados. 

Logo, nossas prerrogativas partiram do princípio que nenhum grupo humano está 

limitado em um único sítio (ou topograficamente), havendo uma rede de locais (lugares 

persistentes) que dadas certas características na paisagem (geoindicadores), propicia uma 

adequação na relação homem versus meio e homem versus homem, ou como salientado por 

Knapp & Ashmore (1999, p. 02), arqueólogos devem expandir suas interpretações além dos 

‘hot spots’ denominados como sítios arqueológicos, uma vez que a compreensão da distribuição 

dos vestígios humanos entre e dentro dos Loci de ocupações seria um meio mais esclarecedor 

para a pesquisa, tendo como resultado uma interpretação mais consistente sobre a distribuição 

espacial dos diferentes sítios e suas inter-relações dentro dos então denominados lugares de 

interesse especial ou nossos lugares persistentes. 

  Assim, cada sítio e conjunto de sítios (espaço social, estabelecimento, lugar, 

locus ou loci) poderiam estar respondendo a certas necessidades do grupo, estas de várias ordens 

(política, econômica, de subsistência, ritualística, ideológica etc.), além da própria concepção da 

sociedade sobre a paisagem (Morais, 1999a, 1999b, 2000, 2006; Acuto, 1999, Knapp & 

Ashmore, 1999; Knapp, 1999; Buikstra & Charles, 1999; Silva-Méndes, 2007; Póvoa, 2007). 

Mesmo entre grupos ceramistas, identificados na literatura como mais 

sedentários24, há uma necessidade de mobilidade, inclusive para maximização de recursos (como 

será discutido no capítulo 01), o que, sob nosso olhar, acarretou na formação de sítios distintos 

aglomerados em diferentes complexos e distribuídos nos Loci de ocupação em Xingó, a saber: 

� Sítios bases (habitação) – que podem ser compreendidos como o centro das atividades do 

grupo, este dividido em compartimentos ou áreas de tarefas específicas. 

� Sítios de atividade específica – ligados ao sistema produtivo (caça, coleta, pesca etc.), à 

captação de recursos, ritualísticos, de observação etc. 

� Sítios acampamentos – relacionados às ocupações de curtas durações decorrentes de vários 

motivos de ordem econômica, política, social, demográfica etc. 

� Ocorrências arqueológicas – distribuídas ao longo da área de pesquisa como será a frente 

discutido. 

A produção de conhecimento em Arqueologia, sobretudo de língua inglesa, traz 

inúmeros trabalhos focando as estratégias de grupos caçadores coletores, sendo poucos os 

                                                
24 Segundo Kelly (1992), esta definição nem sempre é coerente, uma vez que grupos de agricultores ceramistas podem ser mais 
móveis que outros de caçadores coletores. 
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trabalhos que focam a transição ou o estabelecimento de sociedades mais sedentárias25. Todavia, 

partindo do pressuposto que as ocupações em Xingó tiveram caráter semi-sedentário, com 

atividades desenvolvidas tanto nos terraços fluviais, assim como no pediplano sertanejo, 

estaremos utilizando conceitos e métodos privilegiados por esta literatura arqueológica e, na 

medida do possível, elegendo as possibilidades e restrições de seus usos em nossa área de 

pesquisa, contudo entendendo que estão nos geoindicadores da paisagem às respostas importantes 

para a elucidação do comportamento cultural e modo de vida do grupo (ou grupos) que ocupou 

Xingó durante milênios. 

Contudo, não estamos desconsiderando de forma alguma a importância dos sítios 

arqueológicos ou dos registros empíricos evidenciados pelas escavações, na verdade buscamos a 

compreensão do modo de vida26 e dinâmica cultural dentro dos pressupostos de totalidades sociais 

(Mauss, 1974b, 1974c), não desmerecendo nenhuma das possibilidades averiguáveis (mesmo que 

dedutivamente), ao estabelecimento de inferências com rigor científico para a área, uma vez que, como 

destacado por Lévi-Strauss (1989), é por meio do conhecimento de seu ambiente (paisagem) e das 

possibilidades oferecidas, que o homem delimita sua orientação espacial, apropria-se da natureza, 

estabelece normas e desenvolve seu aparato científico – bricolage –, sobre o que é “útil” ou não, 

integrando-se ao contexto sociológico pela qual o grupo se estabelece. 

Fato imprescindível é alertar que em muitos momentos transitamos entre Escolas 

e Paradigmas diferentes uma vez que acreditamos que seja um exercício essencial para a reflexão 

teórica, revisitando concepções e perceptos distintos sobre os mais diversificados aspectos do 

pensar os remanescentes culturais evidenciados e resgatados pela pesquisa arqueológica, em um 

processo contínuo e ‘infinito’ da construção do saber, mesmo porque não somos adeptos às 

generalizações ou rigidez para o comportamento humano27. 

                                                
25 Vide por exemplo De Blasis (1996, 1999), Robrahn González (1989, 1999). 
26 Na premissa do materialismo histórico de Marx e Engels, o conceito modo de vida pode ser compreendido como as maneiras 
executadas pelos homens a fim de satisfazerem suas necessidades – porém, que vão além das orgânicas propriamente ditas. Assim, 
as relações materiais e o modo como produzem seus meios de vida formam a base de todas as suas relações. Conforme Oliveira & 
Quintaneiro (2003, p. 31-32), para Marx é necessário reconhecer a historicidade dos fenômenos, visto que não são apenas os 
processos de produção considerados transitórios, mas também “(...) as idéias, concepções, gostos, crenças, categorias do 
conhecimento e ideologias os quais, gerados socialmente dependem do modo como os homens se organizam para produzir. 
Portanto, o pensamento e a consciência são, em última instância, decorrências da relação homem / natureza, isto é, das 
relações materiais”. [grifo nosso]. Ou como narrado no clássico ‘A Ideologia Alemã’ (1976, p. 33): “(...) Mas, para viver, é 
necessário, antes de tudo, beber, comer, ter um teto onde se abrigar, vestir-se etc. O primeiro fato histórico é, pois, a produção dos 
meios que permitem satisfazer essas necessidades, a produção da própria vida material; trata-se de um fato histórico; de uma 
condição fundamental de toda a história, que é necessário, tanto hoje como há milhares de anos, executar dia a dia, hora à hora, a 
fim de manter vivo os homens vivos”. 
27 Alguns podem classificar como uma postura evasiva, mas acredito que faz parte de um pensamento reflexivo do que é possível 
fazer. Hegmon (2003), apresenta uma síntese sobre o desenvolvimento do pensamento arqueológico contemporâneo nos Estados 
Unidos, indicando que a rigidez dos primeiros processuais das décadas de 1970 e 1980 foi substituída por pesquisas mais flexíveis, 
onde se colocam em pauta, inclusive, questões anteriormente classificadas como pós-processuais (agência, símbolo, gênero, 
estratégias sociais etc.). Esta nova corrente (ou arqueólogos), é classificada pela autora como processual-plus. A ânsia por debates 
relacionados à teoria geral e criação de modelos tem sido paulatinamente transformados onde “(...) most North American 
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Por exemplo, são citados ao longo do texto vários trabalhos em etnoarqueologia 

(e etnologia) realizados em várias partes do mundo. Tal fato se justifica por considerarmos as 

hipóteses levantadas e mesmos os modelos criados pela observação com sociedades vivas de 

como se forma o registro arqueológico (meios, circunstâncias, características culturais, escolhas, 

estratégias, adaptabilidade, mobilidade etc.), são ferramentas indispensáveis para a elaboração de 

estruturas de referência, para se pensar o passado, aliando-se reflexões teóricas e estudos 

arqueográficos28, que, portanto, seriam responsáveis por uma compreensão mais efetiva acerca de 

como seria o contexto sistêmico dos fenômenos observados arqueologicamente. 

Por outro lado, gostaríamos de deixar claro que nesta tese, as observações destes 

autores (que utilizaram a análise etnográfica como base conceitual para estruturação de suas 

propostas e modelos), servem muito mais como alerta (precaução) do que como base para 

analogia direta para Xingó, fato que seria impossível em função das particularidades regionais, 

sobretudo ambientais, e por acreditarmos na qualidade epistemológica da pesquisa arqueológica 

stricto-sensu em diferentes níveis analíticos e conceituais, se assim podemos nos referir. 

  Como veremos, os conjuntos artefatuais em estudo são compostos por utensílios 

expeditos, decorrentes de duas realidades: (01) sítio base – manufaturado, sobretudo, em quartzo 

que, quando muito, recebiam algum tipo de modificação nos bordos para ativação dos gumes – 

instrumentos de ocasião; (02) sítios de atividades específicas – manufaturados em sílex (alguns 

poucos em arenito silicificado), expeditos em sua maioria, mas com a existência de artefatos de 

curadoria, sendo possível observar a preocupação relativa à manutenção e reparo destes 

implementos29. 

Os instrumentos expeditos de quartzo foram evidenciados principalmente no sítio 

Justino30, tanto nas ocupações de caçadores coletores como de agricultores ceramistas. Escavado 

                                                                                                                                          
archaeologists today seem to be more interested in applications – and in exploring the archaeological record and its implications – 
than in theory alone” (Hegmon, 2003, p.233).  
28 Sob o nosso ponto de vista questões acerca: teoria, método e técnica; estudos indutivos e dedutivos; enfoques empíricos ou 
criação de modelos; paradigma histórico ou culturalista; concepções processuais versus pós-processuais versus pós-pós-processuais 
versus processuais-plus etc.; não devem ser vistas como ‘rivais’ na pesquisa arqueológica que, como parte das ciências humanas, 
não “deveria” ser concebida como saber acabado, estando em constante construção, re-construção e re-re-construção, haja vista que 
uma das metas dos estudos científicos é a elaboração de interpretações sistemáticas dos fenômenos (Losee, 1979). Portanto, 
fundamental em Arqueologia é a elaboração de inferências sobre a dinâmica cultural do passado, seja por meio das generalizações 
universais do comportamento humano vinculadas ao neo-evolucionismo; da teoria de médio alcance estabelecida pelas análises 
etnoarqueológicas; seja nas explicações mais particulares ou culturalmente mais específicas acerca das questões relacionadas ao 
papel social, gênero, status, rede de significações ou universo simbólico etc. Nosso posicionamento se vincula à necessidade a uma 
visão holística, sistêmica e diacrônica (tríade constantemente usada nesse texto), sobre todos os aspectos da pesquisa arqueológica, 
ou seja, estudos em longa duração visto que a cultura está em continua construção, transformada e re-transformada em função de 
inúmeros processos e conexões. Assim papel relevante é compreender estes processos de continuidade e mudança passíveis de 
leitura via registro arqueológico, tendo em vista, obviamente, os processos de formação. 
29 Outra realidade diz respeito aos conjuntos artefatuais depositados como mobiliário funerário.  
30 Conforme Oliveira et alli (2005), este tipo de conjunto lítico fora evidenciado no sítio Jerimum, localizado na área 04, 
aproximadamente 10 km de distância do sítio Justino. Também é um assentamento com uma quantidade significativa de 
remanescentes culturais dentre os quais mais de cinco mil peças líticas, oito mil fragmentos cerâmicos, além de fogueiras e os 
sepultamentos. Portanto, um dos três sítios cemitérios da região. Mas recentemente (dezembro de 2006), entre as decapagens 19 e 
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em sua totalidade tridimensional, tal procedimento resultou em uma soma imensa de 

remanescentes culturais: mais de quinze mil fragmentos cerâmicos e algumas dezenas de 

vasilhames completos; mais de cinco mil peças líticas; cento e sessenta e sete sepultamentos 

(cento e oitenta e dois esqueletos); várias fogueiras, manchas no solo, restos faunísticos de várias 

espécies de pequenos mamíferos, répteis, anfíbios, moluscos e peixes; enfim uma freqüência e 

variabilidade artefatual significativas datadas entre 1280 AP e 8950 AP. 

Ou seja, as dimensões deste sítio o transformaram em referência para a área e, 

como era de se esperar, todos os estudos nos diversos ramos da pesquisa arqueológica, têm seu 

registro como foco central, delegando aos demais sítios um papel “secundário”, fato que, como 

veremos, não pode ser levado a cabo. 

Além do Justino, nesta tese foi estudado o conjunto artefatual de mais quinze 

sítios que compõem a Área Arqueológica 03. Devido às grandes proporções da região, a Área 

Arqueológica de Xingó foi dividida em quatro partes para os sítios de terraço, doze para os sítios 

de arte rupestre, sem contar os sítios ainda a serem prospectados no pediplano sertanejo. 

Nestes outros sítios, a matéria-prima mais utilizada para manufatura dos 

implementos líticos é o sílex, seguido pelo arenito silicificado e quartzito, sendo que em alguns 

nem há registro de quartzo. Os artefatos são representados, sobretudo, por raspadores de 

dimensões médias (sobre seixo unifaciais e alguns poucos bifaciais) e por lascas corticais e 

semicorticais retocadas de diferentes morfologias, com predominância das trapezoidais e 

quadrangulares. Obviamente, no registro do Justino estes artefatos mais bem elaborados também 

se fazem presentes, sobretudo associados aos sepultamentos como mobiliário funerário (Binford, 

1971), entretanto, proporcionalmente em menor número.  De qualquer forma, acreditamos na 

relação entre estes sítios realmente conectados em uma teia de significado cultural, podendo ser 

considerados complementares dentro das cadeias produtivas, organizacionais, políticas e 

simbólicas do grupo (ou grupos) que ocupou Xingó. 

Logo, pretendemos eleger uma série de possibilidades (e restrições) acerca do 

comportamento cultural do grupo (ou grupos) que ocupou a área, questões que até então não 

tinham sido levantadas em uma região atípica no contexto31 pré-histórico nordestino, sobretudo 

quando levamos em conta que todos os estudos até então empreendidos na área, não encontram 

nenhuma conexão entre os remanescentes culturais evidenciados em Xingó com as áreas 

                                                                                                                                          
23, fase final da escavação do sítio Barracão, foi possível identificar artefatos e instrumentos líticos tecnologicamente semelhantes 
aos da fase inicial de ceramistas do Justino (MAX, 2005, 2006a). 
31 Conforme Butzer (1989): “(...) contexto implica na trama espacio-temporal de cuartro dimensiones susceptible de incluir tanto 
um medio cultural como um médio no-cultural y de aplicar-se tanto um medio cultural como um médio no-cultural y de aplicarse 
tanto a um solo artefacto como a toda una stelación de yacimientos. Definido en esos términos, el contexto es un tema central para 
distintos enfoques dentro de la arqueología” (Butzer, 1989, p.04). 
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circunvizinhas32 (Martin, 1998; Jerônimo & Cisneiros, 1997; Fogaça, 1997; Luna, 2001; Vergne 

& Carvalho, 2001; Silva, Vergne & Possi, 2001; Vergne, 2004, 2005a, 2005b, 2006; Vergne, 

Fagundes & Carvalho, 2004; Vergne & Fagundes, 2004, 2006; Oliveira et alli, 2005; Mello, 

2005; Silva, 2005; Vergne et alli, 2006a, 2006b; Mello et alli, 2007; entre outros). 

Esta tese encontra desafios que, na medida do possível, pretendemos 

compreender e, como já afirmado, intentando inferir hipóteses sobre a diversidade em Xingó, a 

variabilidade de seus conjuntos artefatuais líticos e, principalmente, a distribuição dos sítios no 

espaço. 

O referencial teórico utilizado a fim de alcançarmos estes resultados foi obtido 

por meio de leituras de produções científicas (teóricas – em diferentes áreas do conhecimento –, e 

estudos de caso), disponíveis na literatura focando questões acerca: (01) analogia etnográfica, (02) 

mobilidade, (03) sistema de assentamentos, (04) formação do registro arqueológico, (05) sistema 

tecnológico; (06) cadeias operatórias e organização tecnológica lítica, (07) estilo e (08) paisagem; 

assim como as ramificações possíveis dentro de cada uma destas especificidades, por exemplo, 

noção de limpeza e higiene, estruturas habitacionais, contextos simbólicos, tipo e função de sítio 

etc. 

Neste caso, se fez necessário à utilização de uma literatura que indicasse 

possibilidades de compreensão de questões tais como: 

���� Áreas específicas de atividades sociais – áreas de lascamento, estações de caça e pesca, sítio 

base, sítios de captação de matéria-prima, relação entre os sítios de arte (localizados nos 

corredores naturais que ligam os terraços e o pediplano sertanejo) etc.; e a possibilidade de 

reconhecê-los via estudo dos remanescentes culturais; 

���� Mobilidade versus fontes de matéria-prima versus conjuntos artefatuais; 

���� Questões relacionadas à versatilidade e flexibilidade dos conjuntos artefatuais; 

���� Transporte de matéria-prima ou dos produtos pré ou manufaturados; 

���� Portabilidade e design dos artefatos; 

���� Mobilidade e diversidade dos conjuntos artefatuais; 

���� Se o uso social dos conjuntos artefatuais que pode estar relacionado à dieta, organização 

tecnológica, disponibilidade de matéria-prima e outras questões; 

���� Padrões de descarte e formação do registro arqueológico. 

                                                
32 Os trabalhos de Salvamento na região de Itaparica, entre os estados da Bahia e Pernambuco desenvolvidos pela equipe da Profa. 
Dra. Gabriela Martin no lado pernambucano e pela equipe do Prof. Dr. Carlos Etchevarne, na margem baiana, servem como 
referenciais à nossa pesquisa. 
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Após exame dos conjuntos artefatuais (suas similaridades e diferenças), 

indicando se houve variabilidade ou um estilo diferenciador; nossa intenção foi compreender 

melhor o raio de atuação deste grupo (ou grupos), e como os conjuntos artefatuais podem 

responder tais questões. Assim, na medida do possível, tentamos apresentar um diálogo entre 

diferentes abordagens de forma que pudéssemos estabelecer um quadro referencial e categorias 

analítico-interpretativas. 

Enfim, tentamos buscar neste referencial a dialética necessária a atender o rigor 

científico, esta pautada na inter e multidisciplinaridade, na pluralidade, na flexibilidade, na visão 

holística, sistêmica e diacrônica dos fenômenos e, sobretudo, nas condições empíricas de 

compreensão da dinâmica cultural no passado, de forma a corresponder a um contexto sistêmico 

“mais assertivo do que inferido” (Silva-Méndes, 2007). 

Notoriamente com isso não estaremos estabelecendo leis ou determinando fatos 

para o estudo dos remanescentes culturais em Xingó, nem mesmo esgotando o diálogo sobre eles, 

ao contrário, nosso intento foi indicar as possíveis escolhas, inferindo sobre as condições em que 

estavam estruturados o modo de vida e o comportamento cultural no passado, desta forma abrindo 

o leque de discussões acerca destas possibilidades, na perspectiva que toda ciência é falível e a 

dialética é o recurso mais sensato para a produção do saber. 

Como alicerce teórico-metodológico para compreensão da tecnologia lítica, 

preferimos continuar com o referencial que pautou nossa dissertação de mestrado, baseado nos 

estudos propostos por Morais (1983, 1987, 1988, 2007), que indica a análise sistêmica e 

diacrônica para compreensão da organização tecnológica dos conjuntos artefatuais líticos. Ou seja, 

por meio destas análises sistêmicas propostas pelo referido autor, compreender as cadeias 

operatórias da cultura material lítica e, somando-se aos dados estatístico-comparativos intra e inter 

sítios, discutir a possibilidade de um estilo para a área, ou melhor, indicar quais as principais 

características dos conjuntos artefatuais e quais as possíveis relações entre eles. 

 

3. Problemática; relevância do tema; objetivos e hipóteses levantadas: 

Em Xingó não há ainda um quadro consolidado sobre questões relacionadas às 

indústrias líticas, captação de matéria-prima, mobilidade, estratégias de produção e uso, sistema de 

assentamento, formação do registro arqueológico e territorialidade; todas estas questões caras à 

Arqueologia e em pauta na literatura nacional e internacional. Por outro lado, o ritmo da pesquisa 

arqueológica aqui executada permite que tais pontos sejam bem trabalhados, resultando em 

respostas concisas sobre as escolhas/ estratégias, sistema tecnológico e sistema de assentamento. 
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Deste modo, dispomos de um ambiente biogeográfico uniforme dentro do bioma 

caatinga, porém no contexto de um grande rio – o São Francisco –, provável responsável pela 

fixação do grupo (grupos) que aqui ocupou (Ab’Saber, 1997); ambiente este que estão inseridos 

todos os sítios arqueológicos onde foram evidenciados os conjuntos artefatuais em estudo. Ou 

seja, os sítios estão localizados em terraços, com formação decorrente da descida de sedimentos 

dos altiplanos da região semi-árida de Sergipe/Alagoas (pediplano sertanejo), principalmente pela 

ação deposicional dos afluentes intermitentes, formando solos sedimentares de características 

deltaicas, com a ocorrência de camadas aluvionares em espessuras variáveis, constituídas por 

areia, seixos, siltes e argilas. A este fenômeno de deposição somam-se as variações do nível do rio 

São Francisco, que com a alternância do período de cheia, contribuiu para a formação dos terraços 

(Landim Domingues & Britcha, 1997, p.06). 

Outrossim, o controle da estratificação dos sítios, somado aos resultados das 

datações absolutas realizadas em alguns deles, demonstrou uma faixa cronológica que segue do 

contato até 9000 anos A.P.33 Assim, temos tanto uma horizontalidade quanto verticalidade 

significativa dentro dos contextos que serão abordados (Vergne, 2004). 

Sendo assim, as principais questões levantadas foram: 

���� Há manutenção da tradição tecnológica numa faixa cronológica tão ampla como 

demonstram as datações? 

���� Como a tecnologia lítica pode responder questões relacionadas à mobilidade, estratégias e 

sistema de assentamento? 

���� A área de pesquisa é uniforme em termos tecnológicos ou há variabilidade? 

���� Os sítios foram continuamente ocupados? Nos principais sítios qual o comportamento 

relacionado às interrupções? 

���� Qual o comportamento cultural relacionado à mobilidade? Qual (ou quais) modelo utilizar 

na realidade do semi-árido nordestino? Assim, como estes grupos estão se movendo e como o 

registro arqueológico nos aponta padrões que cooperarão para a solução de tais indagações? 

���� Como o registro arqueológico pode cooperar para indicar hipóteses válidas sobre mudança, 

diferenças inter sítios, sistema tecnológico e sobre a própria territorialidade? 

���� Poderemos nos reportar a um estilo tecnológico para a área? 

���� Quais os padrões do sistema de assentamento regional? Quais as principais características 

que permitem averiguar o uso do espaço pelas populações pré-históricas, sobretudo calcadas 

numa perspectiva de relação inter sítios? 

                                                
33 Lembrando que esta datação poderá ser recuada alguns milênios, visto que ela diz respeito a decapagem 40, porém há 
remanescentes culturais, inclusive estruturas de combustão com ausência de carvão, até a 56. 
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���� Qual o papel da paisagem em todas estas questões levantadas e como podemos averiguar 

as inter-relações homem versus meio e homem versus homem? 

Já entre as hipóteses que pudemos levantar, a principal é que há uma relação inter 

sítios, tendo como fio condutor o rio São Francisco e suas potencialidades (como apontado por 

Ab’Saber, 2002; Vergne, 2004). De qualquer forma, o estudo aprimorado da tecnologia lítica 

disposta nos sítios aqui referidos, pôde nos fornecer subsídios interessantes que levou a discussão 

em termos de área arqueológica versus estilo tecnológico; as relações de captação da matéria-

prima disponível para configuração de uma ou várias indústrias; paisagem versus sítios 

arqueológicos versus estilo; sistema de assentamento versus lugares persistentes ou loci de 

ocupação continuada, entre outras. 

Desse modo, nossa pretensão foi estabelecer um modelo locacional que possa ser 

aplicado de maneira uniforme em todos os sítios. A análise inter sítios, por sua vez, esteve calcada 

nos dados comparativos entre os sítios, verificando possíveis recorrências. Além disso, 

estabeleceremos um quadro focando os seguintes pontos: 

� Distância entre as diversas concentrações de sítios. 

� Distância entre os sítios.  

� Padrões de assentamento por sítio: tipo de terraço, altura em relação ao rio e o tipo de sítio 

formado (Ab’Saber aponta para cheias de até 25 m, portanto qual o comportamento para tal 

realidade, há terraços que não sofreram com tais cheias ou estes grupos se moviam para o 

pediplano sertanejo em determinadas épocas do ano – sazonalidade nas ocupações). 

� Comparação entre as estratificações. Há como mensurar as interrupções e compará-las? 

� Comparar os recursos disponíveis na área. 

� Comparar os conjuntos artefatuais. 

� Compreender a paisagem, potencialidades, recursos e possíveis estratégias (sejam 

ecológicas, adaptativas, econômicas ou culturais). 

O exame da carta topográfica e fotos de satélite (CHESF, 1979; CHESF/ENGE-

RIO, 1993) demonstrou que os principais sítios, definidos hipoteticamente como base, estão 

estrategicamente localizados nas curvas do rio. Além disso, ambos muito próximos as antigas 

cachoeiras (quedas d’água). Tendo tais fatos como recorrências, como compreender as relações: 

(01) Escolha de habitação versus captação de recursos (caça, pesca, coleta, matérias-primas etc.); 

(02) Cachoeiras versus curva do rio versus captação de recursos; (03) Universo simbólico versus 

universo econômico versus paisagem. 

Baseando-se em todas as hipóteses e questões levantadas, partimos do 

pressuposto que a variabilidade artefatual é definida por questões culturais (Cf. Sackett, 1982; 
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Close, 1978; Sinclair, 1995), neste caso, a tecnologia lítica segue padrões originados pelo processo 

cognitivo e disseminados dentro dos processos culturais (Cf. Karlin & Julien, 1995; Roux, Bril & 

Dietrich, 1995; Pelisser, 1991; Schangler, 1995; Sinclair, 1995).  

Além disso, dentro da perspectiva inter sítios compreender como os grupos pré-

históricos se apropriaram e se relacionaram com o meio, uma vez que a paisagem em que se 

inserem os assentamentos arqueológicos, é aqui compreendida como um ambiente que ultrapassa 

os preceitos de uma entidade física intacta, mas que há uma relação intrínseca com a dinâmica 

cultural, compreendida como uma construção social, fundamentada pelos processos que atuam 

em uma sociedade (Criado Boado, 1991, 1996. Ver também Morais, 1999a, 1999b, 2000, 2006; 

Knapp & Ashmore, 1999; Acuto, 1999, p.146). 

Sendo assim, o tema de pesquisa é de fundamental importância para 

compreendermos o modo de vida do grupo (ou grupos) que habitou Xingó, inferindo sobre 

questões relevantes sobre a pré-história local e norteadoras para definição de um quadro 

arqueológico regional (Cf. indicações de Dias & Silva, 2001). 

 

���� Objetivo Geral: 

Por meio da sistematização dos dados estatístico-comparativos das indústrias líticas e análise 

contextual dos demais remanescentes evidenciados nos solos de ocupações dos sítios em estudo; 

compreender as escolhas/estratégias envolvidas na concepção, manufatura, uso e descarte dos 

conjuntos artefatuais, de modo a indicar se há ou não similaridades na organização tecnológica em 

termos sincrônicos e diacrônicos, realizando reflexões dessas similaridades e possíveis diferenças 

em relação aos fenômenos observados para compreender, interpretar e, quiçá, explanar acerca da 

dinâmica cultural na pré-história de Xingó. Desse modo, por meio dos resultados empíricos da 

organização tecnológica, inferir sobre questões acerca da distribuição espacial dos sítios 

arqueológicos no espaço, suas possíveis inter-relações para verificação (ou não) do complexo 

situacional de sítios, de forma a indicar um modelo de uso da paisagem à compreensão do sistema 

regional de assentamento em terraços. 

 

���� Objetivos específicos: 

� Realizar um estudo sistemático das seqüências operacionais para compreensão: 1) da 

procura, obtenção e transporte da matéria-prima; 2) dos gestos técnicos que deram origem à 

cultura material em parceria com os processos sociais, culturais e produtivos; 3) do emprego 

social do produto manufaturado; 4) do processo de manutenção e reciclagem; 5) do processo 

de descarte; 6) da formação do registro arqueológico. 
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� Compreender por meio da análise dos remanescentes culturais as relações entre indústrias 

líticas, conjuntos artefatuais e comportamento humano, tendo como princípio norteador 

conceitos como modo de vida, cultura, tecnologia e variabilidade estilística. 

� Compreender as estratégias de procura, captação, transporte e aproveitamento de matéria-

prima nos diversos sítios que compõem a Área Arqueológica de Xingó, estabelecendo 

possíveis relações de semelhanças e diferenças entre eles. 

� Tendo como hipótese preliminar que todo o projeto de produção do material lítico é de 

ordem cultural, definido pelo sistema de ensino-aprendizagem e vinculado às estruturas 

cognitivas, dentro de uma tradição artesanal; compreender se há relações entre os diversos 

sítios arqueológicos estudados; 

� Compreender as relações intra e inter sítios relacionadas à cultura material lítica; 

� Compreender as estratégias de redução de artefatos/instrumentos líticos; 

� Compreender por meio das estruturas evidenciadas nos diversos sítios arqueológicos 

(habitações, fogueiras, sepultamentos, oficinas etc.), os contextos específicos de utilização das 

peças líticas dentro das relações intra e inter sítios. 

� Compreender a formação do registro arqueológico, inferindo possíveis padrões de descarte 

do material lítico. 

� Compreender questões relacionadas à mobilidade e territorialidade entre o grupo (ou 

grupos) que habitou os terraços do baixo São Francisco dentro dos limites da área em estudo. 

� Compreender as inter-relações entre sociedade/paisagem, interpretadas como o vetor 

central para elegermos nosso corpo de indagações acerca das possibilidades e restrições de 

como grupos humanos estavam se movendo, apropriando-se e definindo seu espaço sócio-

cultural34. 

 

4. Esboço sobre a Arqueologia Aordestina: 

  Segundo Martin (1999), o Nordeste brasileiro ficou por muito tempo às margens 

da pesquisa sistemática em Arqueologia desenvolvida no Brasil durante as décadas de 1940 e 

1950, que encontrava maior expressão do Sul e Sudeste do país (Martin, 1999, p.37).  

  Grande parte das informações era obtida por divulgação em jornais e revistas de 

achados ocasionais ou de salvamentos de superfície, sendo assim, como destacado por Oliveira 

                                                
34 Vale a pena destacar que esta perspectiva está alijada a uma compreensão que estas estratégias/escolhas não estão subjugadas 
pelas necessidades de subsistência e adaptação, pelo contrário estariam vinculadas às escolhas realizadas pelo grupo, partindo do 
processo de ensino aprendizado, conhecimento adquirido, tradições etc. (Cf. Karlin & Julien, 1995; Lévi-Strauss, 1999). 
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(2001, p.10): “Não existia uma preocupação científica e as interpretações eram, na maioria das 

vezes, fictícias”. 

O início das pesquisas arqueológicas em nossa área de atuação, no Sub-Médio e 

Baixo São Francisco, entre os municípios de Paulo Afonso, na Bahia, até a foz do rio, abrangendo 

os estados de Alagoas, Bahia e Sergipe; configurou-se sobre os mesmos princípios e semelhanças 

da Arqueologia pré-científica brasileira, ou seja, foram realizadas na maioria das vezes por 

amadores ou cientistas de outras áreas, aliás, muitos destes trabalhos ocorrendo em função de 

achados fortuitos ou da evidenciação de sítios de arte rupestre. De qualquer forma, estas investidas 

“pré-científicas” se tornaram fontes primárias de grande valor ao estudo da pré-história regional. 

Ainda na primeira metade do século XX, Carlos Estevão, intelectual 

pernambucano, foi responsável pela escavação do primeiro e extremamente importante sítio 

arqueológico na região: a Gruta do Padre, em Petrolândia, PE (Martin, 1999, pp.38-39). 

Por meio de suas pesquisas etnográficas com os índios Pankararu e guiado por 

lendas regionais sobre uma gruta onde uma moça e um padre haviam sido supostamente 

“queimados”, Carlos Estevão chega a Gruta do Padre que associa às ocupações indígenas pré-

históricas. Os resultados de sua pesquisa foram divulgados em 1937 em uma conferência na 

Sociedade de Amigos do Museu Nacional, e publicados em 1943 no Boletim do Museu Nacional 

sob o título “O ossuário da Gruta do Padre em Itaparica e algumas notícias sobre remanescentes 

indígenas no Nordeste” (Martin, 1999, p.39). 

As pesquisas sistemáticas, entretanto, têm início apenas na segunda metade do 

século passado, sobretudo, em função dos trabalhos de arqueólogos como Nássaro Nasser 

Valentim Cálderon, Marcos Albuquerque e Veleda Lucena, responsáveis por quase todo estudo 

pré-histórico do Nordeste naquele momento (Martin, 1999). Todavia, são os trabalhos de Valentin 

Calderón os que mais se destacaram no cenário nordestino. De sua pesquisa, notoriamente muito 

vasta, o que mais nos importa para o momento foi a continuidade das escavações na Gruta do 

Padre, Pernambuco, pelo qual definiu os princípios da conhecida Tradição Itaparica para 

conjuntos líticos (Martin & Rocha, 1990, p.32; Oliveira et alli, 2005, p.28). 

A Gruta fora escavada sistematicamente entre os anos de 1966 e 1967, baseada, 

sobretudo, nos princípios pronapianos de tradições culturais por meio da filiação tipológica da 

cultura material. Nos horizontes de ocupação mais antigos foram evidenciados conjuntos 

artefatuais pertencentes a grupos de caçadores coletores que utilizaram a gruta como abrigo, 

constituídos por instrumentos cuidadosamente manufaturados tais como raspadores unifaciais 

plano-convexos e lâminas retocadas de sílex e calcedônia (Martin, 1999, p.125). 
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Os níveis arqueológicos mais recentes do sítio teriam sido utilizados para práticas 

de rituais funerários, tal ocorrência verificada pelos indícios de cremações, representada por cinzas 

e ossos humanos associados a diversificado mobiliário funerário. Conforme Martin, apesar da 

grande importância deste sítio enquanto ponto de partida para identificação das indústrias líticas 

nordestinas, os resultados da pesquisa não foram amplamente divulgados (Martin, 1999, p.123; 

Martin & Rocha, 1990). 

Por fim, as escavações na Gruta do Padre são retomadas nos anos de 1970 frente 

ao Projeto de Salvamento Itaparica, coordenado pela Profa. Dra. Gabriela Martin da Universidade 

Federal de Pernambuco. Os resultados gerais podem ser sintetizados da seguinte forma (Cf. 

Martin & Rocha, 1990): 

���� Caçadores coletores: 

• Primeira ocupação (estrato 02) – pertencente a grupos de caçadores entre 7000 e 4500 

anos A.P.; conjunto lítico caracterizado por instrumentos de fino acabamento, 

representados pelos raspadores unifaciais plano-convexos e lâminas de sílex e calcedônia, 

pelo qual a matéria-prima não se encontra a menos de 60 km de distância. 

• Segunda ocupação (estrato 1b) – entre quatro mil e 2500 anos A.P.; parte do material foi 

debitado no sítio, representado por lascas e núcleos descorticados, apresentando 

estratificação complicada devido à intrusão de sepultamento. 

���� Ceramistas: 

• Cemitério para enterramento, sobretudo secundários. 

Além das ocupações em abrigo, que segundo Martin & Silva (2003), não eram 

freqüentes com exceção da citada Gruta do Padre e do abrigo Letreiro do Sobrado, ambos em 

Petrolândia, PE; grande parte dos sítios estava localizada em terraços fluviais. Este dado é muito 

importante, sobretudo, quando pensamos nossa realidade em Xingó. Ainda conforme as autoras: 

“Os poucos abrigos rochosos possíveis de ocupação, apresentam às vezes presença de registros 

rupestres com pouco refugo arqueológico. Mas os terraços fluviais pesquisados proporcionaram 

achados que testemunham, em numerosos casos, ocupações por grupos pré-históricos ribeirinhos” 

(Martin & Silva, 2003, p.09). 

  No lado pernambucano do rio, foi possível identificar dois grupos de 

assentamentos (Martin & Silva, 2003, p.09): 

���� Acampamentos temporários de caçadores coletores, com presença de grandes áreas de 

material lítico lascado, representado por instrumentos inacabados e refugos de lascamento, o 

que levou a caracterização de “oficinas” líticas. Os terraços mais arcaicos (afastados do rio) 

apresentaram a maior parte da concentração de vestígios líticos.  Não há datações absolutas 
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para estas ocupações, mas as características geológicas dos terraços que, na época da 

ocupação pré-histórica estavam próximos ao leito do rio, e os atributos tecnológicos dos 

conjuntos líticos permitiram a inferência em torno de 7000 anos A.P. (com base nas datações 

dos sítios Gruta do Padre e Letreiro do Sobrado). São exemplos os sítios Várzea Redonda e 

Barrinha. 

���� Aldeias ceramistas com ocupações mais demoradas, geralmente nos terraços de formação 

mais recente (próximos ao leito do rio), são exemplos os sítios Zorobabel e Xerimum. 

Os sítios de terraços, extremamente perturbados, não permitiram uma verificação 

sistemática no tocante a uma estratificação pormenorizada definindo um quadro cronológico 

conciso, diferente dos sítios de abrigo, pelo qual a estratificação permitiu a orientação de um 

quadro cronológico das diferentes ocupações (Martin & Silva, 2003, p.11). 

Na margem baiana do São Francisco, por sua vez, foi desenvolvido o Projeto de 

Salvamento Itaparica do São Francisco (PSAI), coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Etchevarne 

(MAE/UFBA). O referido arqueólogo apresentou quatro tipos distintos de ocupação na área, 

representados pelos sítios dunares, sítio sob abrigos, sítios sobre tabuleiros e sítios de várzeas 

(Etchevarne, 1991, 2002). No tocante às indústrias líticas da área (importante correlação com 

Xingó devido à proximidade), houve preferência pela exploração de seixos de quartzo, quartzito e 

rochas silicosas, sendo o lascamento executado pela técnica de fatiamento por percussão unipolar, 

obtendo-se lascas circulares, semicirculares, ovais, semi-ovais e triangulares apropriadas para a 

confecção dos instrumentos, unifaciais, trabalhados pela face externa da lasca (Etchevarne, 1991, 

2002). 

Foi durante meados dos anos de 1970 que a pesquisa arqueológica no Nordeste 

ganha novo impulso com os trabalhos na Serra da Capivara, Piauí, coordenados pela Profa. Dra. 

Niède Guidon.  Inicialmente centrados nos estudos de sítios rupestres espalhados em diversos 

sítios da região, acabaram por “revolucionar” a pré-história do povoamento americano, com a 

constatação empírica de ocupações superiores a 50 mil anos A.P. no famoso sítio Toca do 

Boqueirão da Pedra Furada, portanto datação que remete as ocupações humanas no continente 

americano ao pleistoceno superior, derrubando por terra a ortodoxia norte-americana da ocupação 

do continente ter ocorrido em torno de 13 mil anos A.P., baseados nos remanescentes culturais das 

chamadas culturas Folson e Clóvis (Guidon, 1989, 1992, 1993, 1997, 2002, 2004; Guidon, Pessis 

& Martin, 1999; Guidon et alli, 2002; Martin, 1999; Felice, 2002; Alves, 2002). 

Desde 1991, dada à importância do patrimonial do Parque Nacional da Serra da 

Capivara, toda a área foi tombada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade 

(Felice, 2002). Segundo Guidon (1989, p. 05): “As pesquisas na área arqueológica de São 
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Raimundo Nonato começaram em 1970; a partir de 1978 uma equipe interdisciplinar, franco-

brasileira, trabalha na região até então virgem de qualquer pesquisa. A ausência completa de 

dados em todas as disciplinas fez com que se devesse estabelecer um programa muito vasto a fim 

de poder criar um quadro referencial no qual fosse possível inserir a reconstituição da evolução do 

meio ambiente e das sociedades humanas que se sucederam nesta parte do Nordeste desde há, 

pelo menos, 50.000 anos”. 

  Muitas foram e são as discussões geradas em torno dos resultados da pesquisa na 

Serra da Capivara, favoráveis ou não35. Em todo o caso o que nos compete afirmar é que a 

quantidade de dados gerados pelos inúmeros trabalhos publicados é de inegável importância (e 

qualidade), para compreensão da dinâmica cultural na pré-história nordestina, sobretudo no 

tocante aos registros rupestres, amplamente estudados e fornecendo resultados teóricos e 

metodológicos que, como afirmado por Martin (1999), é impossível empreender estudos em arte 

rupestre no Brasil sem ter como referência às pesquisas na Serra da Capivara36. 

  O principal sítio na área é a Toca do Boqueirão da Pedra Furada, referência 

internacional, pois por meio de suas escavações que se obteve datações do pleistoceno superior. 

Inicialmente foi escavado na intenção de se estabelecer um quadro cronológico para os registros 

rupestres, entretanto com a descoberta de fogueiras associadas ao material lítico e datadas de 25 

mil anos A.P., deu-se continuidade às escavações que se ampliaram para uma área de 400 m2 

(Parenti, 1996, p.19). 

  Conforme Felice (2002, p.151), foram definidas seis fases de ocupação para o 

sítio, a saber: (01) Fase Pedra Furada 01 – situada entre 50 e 35 mil anos A.P.; (02) Fase Pedra 

Furada 02 – entre 32 e 25 mil anos A.P.; (03) Pedra Furada 03 – entre 21 e 14 mil anos A.P.; (04) 

Fase Serra Talhada 01 – apresenta ocupações holocênicas entre 10 e 08 mil anos A.P.; (05) Fase 

Serra Talhada 02 – entre 7750 e 7220 A.P.; (06) Fase Agreste – representada pelas ocupações 

humanas posteriores a 6150 A.P. 

Ainda segundo a autora, é incontestável a seqüência cultural obtida por meio das 

datações absolutas (pleistocênicas e holocênicas), sendo identificadas oitenta e seis estruturas nos 

horizontes pleistocênicos e setenta no holoceno, ou seja, por meio de sua pesquisa que utilizou 

princípios da Análise Estrutural da Cobertura Pedológica e da Decapagem Arqueológica, 

concluiu-se que todo o carvão coletado e que deu origem às datações do sítio Toca do Boqueirão 

                                                
35 Para críticas às datações pleistocênicas, vide, por exemplo, Meltzer et alli, 1994, 1996. 
36 A tese de doutoramento de Anne Marie Pessis (1987), é um destes referenciais teórico-metodológicos de suma importância aos 
estudos de arte rupestre no Brasil. 
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da Pedra Furada é realmente proveniente de estruturas de fatura humana, descartando-se a 

hipótese de incêndios naturais (Felice, 2003, p.175). 

  No tocante às indústrias líticas, a Toca do Boqueirão da Pedra Furada apresenta 

quatro níveis de ocupação com conjunto artefatual distinto, a saber (Cf. Martin 1999, p.169-173): 

(01) Pleistoceno superior37, em torno de 50 mil anos A.P., caracterizado por pequenos 

instrumentos, manufaturados sobre seixos de quartzo a partir de golpes de buril; Pleistoceno 

médio, entre 20 e 12 mil anos A.P., representado por lascas preparadas obtidas do lascamento de 

núcleos e seixos de quartzo e quartzito, além de choppers e chopping tools; (02) Transição do 

pleistoceno para o holoceno, entre 12 e 08 mil anos A.P., representado por uma diversidade nos 

implementos líticos, sendo comum a utilização de lascamento indireto com uso de percutor 

macio, obtendo-se lascas e lâminas de quartzo, quartzito e sílex, dos quais são comuns os 

raspadores plano-convexos, furadores e raspadores com entalhes (conjunto lítico também 

verificado no Médio São Francisco); (03) Holoceno, a marcado pela presença de lâminas 

alongadas de sílex. A partir de cinco mil anos A.P., os artefatos a partir de seixos e blocos passam 

a ser menos curados, surgindo a presença de lâminas polidas, pilão, mão, contas, adornos labiais 

etc. 

Outras áreas arqueológicas da Nordeste brasileiro de suma importância são: 

���� A área do Seridó, entre os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, coordenada pela 

Profa. Dra. Gabriela Martin (UFPE).  

���� Área arqueológica de Central, no noroeste do estado da Bahia, coordenado pela Profa. 

Dra. Maria da Conceição Beltrão (MN-UFRJ), onde pesquisadores de várias nacionalidades 

obtiveram datações pelo método urânio/tório em ossos fossilizados de mega-fauna associados 

aos instrumentos líticos de quartzo e quartzito (de fatura humana) de aproximadamente 300 

mil anos A.P. no sítio Toca da Esperança (Martin 1999, p.116-117), ou seja, detectando a 

presença do Homo Erectus na América do Sul. 

���� Projeto Serra Geral - na fronteira entre Bahia e Goiás, coordenado pelo Profs. Drs. Pedro 

Inácio Schimitz e A. Sales Barbosa, onde foram realizadas prospecções que detectaram mais 

de 60 sítios arqueológicos (pré-cerâmicos, cerâmicos e de arte rupestre). As seqüências 

estratigráficas asseguram a presença humana na área a pelo menos nove mil anos A.P. Há 

datações para o abrigo Morro Furado de 43 mil anos AP., obtidas a partir de moluscos, 

entretanto os pesquisadores responsáveis colocaram ressalvo em relação à presença humana 

neste horizonte (Cf. Martin, 1999, p.132). 

                                                
37 Parenti (1992) foi o pesquisador responsável pelo estudo desse conjunto artefatual.  
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���� Região de Arcoverde, Pernambuco – localizada no agreste pernambucano a pesquisa 

ocorreu em meados dos anos de 1970 sob de responsabilidade das Profas. Dras. Gabriela 

Martin e Alice Aguiar; resultando na evidenciação de algumas centenas de sítios rupestres 

considerados o ponto de partida da conhecida Tradição Agreste. 

Há, ainda, uma centena de sítios e projetos, muitos de salvamento, que 

compreendem a pesquisa arqueológica no Nordeste. Nosso interesse aqui, entretanto, foi listar 

alguns de singular importância para a Área Arqueológica de Xingó, sobretudo em função da 

proximidade espacial ou como referência teórico-metodológica. Para maiores informações há 

uma vasta produção publicada, sobretudo, nas revistas Clio (sob responsabilidade do Núcleo de 

Arqueologia da UFPE), Canindé (sob responsabilidade da MAX/UFS), e Fundhamentos (da 

Fundação Museu do Homem Americano), Rios (publicação recente da Faculdade Sete de 

Setembro que dispõe parte dos artigos as pesquisas arqueológicas no Nordeste38), a Revista do 

CAAPA (Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso da Universidade do Estado da 

Bahia), Anais de Congressos desenvolvidos na região e de caráter nacional. 

 

5. Síntese das pesquisas arqueológicas em Xingó:  

  Faz quase vinte anos que o Projeto Xingó foi constituído em meio à mega-obra de 

engenharia responsável pela construção da usina hidrelétrica de Xingó. Muitos direcionamentos 

metodológicos e teóricos foram assumidos, assim como as perspectivas da pesquisa arqueológica 

que se iniciou com um projeto de salvamento e hoje é uma das grandes áreas onde se desenvolve 

a pesquisa acadêmica. 

 Deste modo, a equipe do Laboratório de Pesquisas do Museu de Arqueologia de 

Xingó (UFS), tem buscado elementos que direcionem o trabalho arqueológico na área, sobretudo 

por meio de escavações sistemáticas realizadas nos terraços do rio São Francisco39 e pelas 

prospecções efetuadas no pediplano sertanejo, representadas principalmente pelo levantamento 

das mais de duas centenas de sítios de registros rupestres (Vergne, 2004; Vergne et alli, 2004; 

Vergne & Fagundes, 2004a, 2006; Fagundes & Carvalho, 2005). 

Conforme Vergne & Fagundes (2004a, p.10): “A Arqueologia realizada em 

Xingó tem como preocupação central à recomposição dos espaços sociais das diferentes culturas 

que habitaram a região ao longo do tempo, tendo em vista que estes espaços são reflexos das 

atividades sociais: de coleta alimentar, oficinas, habitações, sepultamentos etc.”. 

                                                
38 O número 01, por exemplo, consta de 05 artigos sobre arqueologia nordestina. 
39 Em fevereiro de 2007 a equipe encerrou a escavação do sítio Barracão e atualmente está escavando o sítio Cipó, ambos 
localizados na margem alagoana do rio São Francisco. 
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  Para tanto, novas perspectivas foram traçadas e estratégicas elaboradas de forma 

que pudéssemos levar a cabo nossas intenções de compreensão efetiva da pré-história regional. O 

primeiro impulso foi dado com o desenvolvimento da pesquisa sobre ritualidade funerária no sítio 

Justino que culminou no doutoramento de Cleonice Vergne (2004), coordenadora de pesquisas do 

Laboratório de Pesquisas Arqueológicas MAX/UFS. 

  Além disso, muitos mestrados foram concluídos, doutorados sendo elaborados, 

enfim o ritmo da pesquisa, apesar das inúmeras dificuldades, está sendo mantido40. 

  Atualmente, além das escavações ininterruptas, os trabalhos laboratoriais estão 

sendo realizados, focando, sobretudo: 

���� Análise dos atributos formais e tecnológicos dos vestígios cerâmicos e líticos, tendo como 

eixo o método etnográfico de cadeias operatórias; 

���� Prospecções em toda área para localização e cadastramento de sítios de registros rupestres; 

���� Estudo e conservação dos sítios rupestres já cadastrados; 

���� Realização de um acervo digital sobre todos os remanescentes culturais em Xingó; 

���� Digitalização no material cartográfico e imagens; 

���� Realização de estágios para alunos de graduação e pós-graduação de todo o país; 

���� Ação educativa com alunos dos ensinos Fundamental e Médio por meio da escavação 

simulada, onde jovens e crianças recebem instruções sobre a importância da Arqueologia e 

conservação do patrimônio regional. 

Assim, estamos cumprindo nossa tarefa de fazer ciência com responsabilidade, 

socialização do saber constituído e inclusão social. 

  Feito este esboço do que seria a pesquisa hoje em Xingó, é importante apresentar 

como ao longo deste tempo foi se consolidando a Arqueologia na área. 

A pesquisa concretizou-se efetivamente com o projeto de construção da UHE-

XINGÓ, no final dos anos de 1980. Com base na exigência ao cumprimento da Lei nº. 3.924, de 

26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, da totalidade ou parte das 

jazidas arqueológicas, ação considerada crime contra o patrimônio nacional, assim como 

resolução nº. 006/1986 do CONAMA, que determina o estudo prévio do impacto deste tipo de 

empreendimento ao ambiente natural, social e patrimonial; um acordo entre CHESF e 

Universidade Federal de Sergipe firmou o início da pesquisa (Fagundes & Carvalho, 2005; 

Vergne, Fagundes et alli, 2007). 

                                                
40 Sobre os trabalhos desenvolvidos na área as referências ocorrerão ao longo do texto. 
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  Deste modo, o Projeto Arqueológico de Xingó (PAX), nasce em 1988 sob as 

turbulências da mega-obra de construção de uma grande hidrelétrica. Os pesquisadores 

encontraram um ambiente sem intervenção arqueológica sistemática e com um imenso problema: 

treinar a comunidade local para servir de mão-de-obra especializada nas prospecções e 

escavações, tarefa que não é simples, exigindo disciplina e habilidade, sobretudo em relação às 

escavações de sepultamentos, comuns na área. Em Xingó, ao contrário, os pesquisadores 

souberam levar a cabo a tarefa de treinar os técnicos de campo. Muitos continuam na equipe do 

Laboratório de Pesquisas Arqueológicas e desempenham um trabalho de excelência (Fagundes & 

Carvalho, 2005). 

  Entre meados de 1988 e 1990 a pesquisa na área sofreu um grande impacto com a 

paralisação das obras da hidrelétrica, sendo que as atividades normais só iniciaram realmente a 

partir de 1991. A partir dessa data, os terraços, pediplano, paredões e abrigos ao longo do 

canyon
41 sofreram intensas prospecções a procura de remanescentes culturais (Vergne & 

Nascimento, 2002). 

  Também foi a partir desta fase que há uma grande guinada nos aspectos teórico-

metodológicos utilizados pela equipe, abordagens estas que são utilizadas até os dias atuais. 

Assim, passou-se a adotar os procedimentos preconizados da Fundação Museu do Homem 

Americano (FUMDHAM), esta última passando a ser responsável pelo treinamento da equipe 

técnica, além de fornecer orientação metodológica e consultoria, ambas sob coordenação da Profa. 

Dra. Niède Guidon (Vergne & Nascimento, 2002). 

  Enfim, entre os anos de 1988 e 1994, o PAX identificou mais de cinco dezenas de 

sítios arqueológicos, totalizando mais de cinqüenta mil remanescentes arqueológicos 

representados por artefatos (peças líticas lascadas e polidas, vasilhames e fragmentos cerâmicos, 

adornos corporais, instrumentos de ossos etc.) estruturas (fogueiras, sepultamentos etc.) e ecofatos 

(restos orgânicos, faunísticos/ alimentares).  

  Com as prospecções e escavações em pleno vapor e seguindo os padrões 

necessários à manutenção dos prazos exigidos pela CHESF, quando houve o fechamento da 

barragem, em 1994, todos os trabalhos haviam sido executados, inclusive com a escavação total 

do sítio Justino (Vergne, 2005). 

  Deste modo, contamos com um avanço significativo do conhecimento da pré-

história no baixo São Francisco. O resultado das datações foi outra grande surpresa, as primeiras 

ocupações dos terraços do baixo São Francisco datavam em torno de 9000 mil anos A.P.  

                                                
41 “(...) são vales encaixados que apresentam paredes altas e verticais e fundo estreito. A ação erosiva nas encostas propicia a 
formação de patamares ou degraus” (Rossato et alli, 2003, p.130). 
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  Esta riqueza de remanescentes, a variabilidade de suas indústrias e a singularidade 

da arte rupestre encontrada nos suportes rochosos (granítico e arenítico), levou no ano de 1995 à 

assinatura de um convênio com a PETROBRÁS, que realmente dá uma nova roupagem para o 

projeto, permitindo um grande impulso para que novas pesquisas fossem realizadas a fim de 

possibilitar a discussão sobre temas caros à Arqueologia, tais como: variabilidade das indústrias 

líticas e cerâmicas, sistema de assentamento, mobilidade, territorialidade, ritualidade nos 

sepultamentos, organização tecnológica etc. 

  Portanto, assinado o convênio com a PETROBRÁS, foi possível ampliar as 

pesquisas até a foz do rio São Francisco. Neste mesmo ano é inaugurado um pequeno museu 

(ECOMUSEU), que tinha por finalidade apresentar parcialmente os resultados da pesquisa na 

área. Um ano depois é realizado o 1º Workshop Arqueológico de Xingó apresentando 

efetivamente à comunidade os resultados preliminares sobre o povoamento pré-histórico do baixo 

São Francisco (Vergne & Nascimento, 2002). No ano de 2000 é fundado o Museu de 

Arqueologia de Xingó (MAX)42 e em 2001 o Laboratório de Pesquisas Arqueológicas, 

consolidando a vocação para Arqueologia de todo baixo São Francisco.  

 

6. Breve histórico sobre a Tradição Itaparica no Aordeste: caracterização e relações com as 

indústrias líticas em Xingó: 

  Não é e nunca foi nossa intenção pensar as indústrias líticas evidenciadas pelas 

diversas escavações sistemáticas desenvolvidas na área arqueológica nomeada de Xingó, inseridas 

ou não dentro da chamada Tradição Itaparica. Com isso não diminuímos a importância de tantos 

estudos na área que fica muito próxima a Xingó, conquanto não foi nossa intenção adentrar em 

discussões que creditem ou invalidem as abordagens teórico-metodológicas advindas do 

PRONAPA e que alicerçaram estas pesquisas que, sem sombra de dúvidas, são de imensurável 

importância para o desenvolvimento acadêmico-científico nacional. Ou seja, seria redundante 

afirmarmos a importância destes estudos para a consolidação da Arqueologia brasileira e, 

portanto, ignorá-los ou criticá-los não acrescentaria absolutamente nada para o crescimento 

científico regional. 

André Leroi-Gourhan em muitos de seus trabalhos, hoje clássicos para o estudo 

da Arqueologia (1950, 1972, 1984a, 1984b), já postulava o início destas particularidades 

“históricas” com os conceitos de tendência e fato (Leroi-Gourhan, 1984a, p.24). Por tendência o 

autor entende as características tecnológicas em que os processos e ferramentas fazem uso das 

                                                
42 Até dezembro de 2005 a Unidade Museológica havia recebido um total de 64715 visitantes (MAX, 2006b). 
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mesmas forças, tendo as mesmas propriedades mecânicas, químicas, entre outras, em reposta aos 

problemas tecnológicos idênticos. Como exemplo, cita o propulsor que, em função de leis físicas 

vinculadas ao lançamento do arpão, apresenta configuração e função parecidas em todo mundo. 

Segundo o autor, a tendência apresenta fatos previsíveis, inevitável e retilínea (Leroi-Gourhan, 

1984a, p.24). O fato, por sua vez, está ligado ao meio em que se verifica, é imprevisível e 

particular de cada cultura, fazendo com que a diversidade ocorra em relação aos processos e 

instrumentos. É por meio do que o autor chama de graduação dos fatos que se pode diferenciar os 

propulsores australianos, europeus e americanos, por exemplo. 

Foi pensando nestas particularidades inerentes à condição humana, que optamos 

em utilizar a tão polêmica noção de variabilidade estilística (Cf. Sackett, 1990. Fagundes, 2004a; 

2004b; 2006b), por nos fornecer subsídios que sustentam teoricamente nossas hipóteses, como 

discutiremos nos capítulos seguintes. Assim, o conceito de Tradição não esgota nossa busca, mas 

nem por isso deixa de ter sua importância dentro dos estudos dos conjuntos líticos ou cerâmicos 

no Brasil (para discussão sobre o conceito, vide Araújo, 2007). 

  A tradição Itaparica43 tem sua origem marcada pelas escavações da famosa Gruta 

do Padre, sítio localizado nas proximidades do município de Jatobá, PE; sub-médio vale do rio 

São Francisco. Foi Valentin Calderón, arqueólogo espanhol, quem primeiro estabeleceu um 

horizonte lítico de grupos de caçadores coletores que ocuparam a área a partir de 11 mil anos AP 

(Cf. Fogaça, 1995; Martin, 1998; Martin & Silva, 2003). Outrossim, conforme Martin, o sítio 

passou a ser referência para identificação das indústrias líticas pré-históricas evidenciadas no vale 

médio do São Francisco e de uma vasta região do Nordeste (Martin, 1998, p.36). 

  Segundo Fogaça (1995) as culturas arqueológicas identificadas como 

pertencentes à tradição Itaparica, estariam espalhadas por todo o Planalto Central brasileiro 

(estados de Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia), relacionadas, sobretudo, aos grupos de 

caçadores coletores generalizados, ligados às áreas de cerrado ou caatinga. Para tal “(...) servem 

igualmente de argumento para essas hipóteses o desconhecimento de sítios de matança e, em 

Goiás, a presença de vestígios alimentares indicadores da utilização de abrigos como habitações 

ocupadas durante todo o ciclo anual” (Fogaça, 1995, p. 146). Ainda como diferenciador de outras 

culturas arqueológicas brasileiras, destaca-se a ausência de pontas de projétil nos conjuntos 

artefatuais (Fogaça, 1995; Martin, 1998). 

  A indústria Itaparica, datada entre 12 mil e 8.500 A.P., está representada por 

raspadores unifaciais plano-convexos, bem elaborados e, conforme Schmitz, muitas vezes 

                                                
43 Para síntese sobre variabilidade das indústrias líticas no Planalto Central, vide Bueno, 2005, p.38-58. 



 

 

29 

reciclados, além do que o autor chama de “grosseiras pontas bifaciais” (Schmitz, 1980, 1999, 

2005). Ainda segundo Schmitz, a indústria lítica destes grupos é bastante característica, sendo 

utilizadas como matéria-prima, preferencialmente, rochas da “família dos quartzitos e das 

calcedônias” (Schmitz, 1999, p. 90). 

Segundo Martin (1998), no Nordeste além dos tradicionais raspadores plano-

convexos (lesmas), sobretudo manufaturados em sílex, arenito silicificado e calcedônias, a 

tradição também está caracterizada pela presença de raspadores circulares, semicirculares, laterais 

e sob a forma de leque “alguns finamente retocados por pressão e furadores de ombro bem 

característicos” (Martin, 1997, p.36). 

  Para Martin & Silva (2003), a identificação de Calderón na região Nordeste da 

Tradição Itaparica, levou que vários pesquisadores tivessem um olhar reducionista para os estudos 

pré-cerâmicos, realizando análises pertinentes exclusivamente ao enquadramento de um conjunto 

artefatual a referida tradição ou não, e deixando de “(...) refletir sobre estratégias de sobrevivência 

durante milênios e em situações ambientais diversas” (Martin & Silva, 2003, p.10). 

  Os dados empíricos do projeto, por sua vez, permitiram a constatação que os 

sítios pré-históricos e de contato apresentavam cultura material lítica com técnicas semelhantes, 

levantando-se a hipótese da inexistência de uma tradição lítica de caçadores coletores com 

dimensões espaciais e temporais tão prolongadas.  

  Logo, sob nosso olhar, mais importante do que descrições detalhadas sobre os 

atributos formais e tecnológicos de determinado conjunto artefatual, é a possibilidade de 

inferências sobre a dinâmica e comportamento cultural das populações pré-históricas via registro 

arqueológico em contexto, por meio de uma visão sistêmica e diacrônica de como as coisas 

vieram a ser como são, compreendendo as particularidades de cada região ou micro-região, 

lembrando que os instrumentos líticos correspondem a uma parte de todo sistema produtivo e 

organizacional de um grupo, interligado a outras cadeias operatórias (Vide Fogaça, 2001). 

  Por outro lado, há inúmeros estudos na literatura que apontam as especificidades 

culturais na produção de artefatos líticos (Karlin & Julien, 1994; Chase, 1991; Sackett, 1982, 

1990; Wiessner, 1983; Close, 1978, para citar alguns poucos), alguns destes ligados à arqueologia 

cognitiva, outros discutindo a questão de estilo. Concordamos com Martin & Silva (2003), 

quando as autoras afirmam que muitas vezes esqueceu-se de olhar as particularidades de cada 

ocupação. De qualquer forma, os artefatos líticos com características formais e tecnológicas 

identificadas como pertencentes à Tradição Itaparica, além do médio São Francisco, foram 

constatados na Serra da Capivara (Martin 1999), no Rio Grande do Norte, e no sudoeste da Bahia. 
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7. Estrutura geral da tese: 

  A tese está subdividida em sete capítulos, além desta introdução, considerações 

finais e anexos. 

  O capítulo 01 intitulado “Base teórica – processos e dinâmica cultural na pré-

história”; trata do referencial teórico utilizado para nortear nossas análises, reflexões, inferências e 

explanações. 

  Está dividido em seis partes, a saber: (01) O uso da Etnoarqueologia na 

construção das estruturas de referências para a compreensão do passado; (02) Os contextos 

organizacionais na pré-história – mobilidade e seus indicadores no registro arqueológico; (03) 

Formação do registro arqueológico – comportamentos de abandono e descarte, e problemas de 

interpretação; (04) A Arqueologia da paisagem no contexto dos lugares; (05) Estudos 

tecnológicos - os conceitos de cadeias operatórias e variabilidade estilística: por que usá-los? (06) 

Os estudos da organização tecnológica lítica – referencial teórico-metodológico. 

Baseado em diferentes correntes do pensamento arqueológico, o capítulo trata, 

inicialmente, da importância da análise etnográfica (etnoarqueologia), como ferramenta 

indispensável à compreensão do passado, para tanto utiliza diversos textos clássicos e estudos de 

caso que cooperaram efetivamente para compreensão dos problemas e hipóteses desta tese. 

Questões acerca da formação do registro arqueológico, mobilidade e organização tecnológica, 

foram exemplos muito importantes para compreensão da nossa área de estudo. Obviamente, não 

realizamos inferências “diretas” entre os exemplos citados e nosso objeto de pesquisa, fato que 

seria impossível, entretanto as diversas questões e categorias utilizadas pelos autores citados, 

clarificam o modo que devemos compreender o registro arqueológico enquanto fonte de 

informação do passado. Além disso, foram discutidas questões relacionadas à dinâmica cultural, 

complexo situacional de sítios, paisagem e espaço arqueológico, organização tecnológica, 

formação do registro arqueológico, cadeias operatórias e variabilidade estilística. 

O capítulo 02 intitulado “Ambientação da Área Arqueológica de Xingó: 

geologia, geomorfologia, clima, vegetação, hidrografia e fauna atual”; trata das condições 

ambientais da região atualmente, além de trazer um pequeno esboço sobre o paleoclima regional. 

O capítulo 03 intitulado “Procedimentos e técnicas de campo – descrição dos 

sítios arqueológicos de Xingó”, apresenta as técnicas e métodos (de prospecção, sondagem e 

escavação), utilizados durante e depois do salvamento arqueológico, e apresenta as principais 

características e estruturas dos sítios aqui em estudo. 

O capítulo 04 intitulado “Os Conjuntos líticos do Baixo São Francisco - 

estratégias laboratoriais, modelos utilizados e caracterização geral da indústria”, apresenta as 
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categorias utilizadas para o estudo dos conjuntos líticos, além das características gerais das 

indústrias relacionadas aos tipos de matérias-primas (busca, captação, transporte e apropriação), 

processo de redução e apropriação dos núcleos, técnicas de lascamento e retoques, artefatos mais 

presentes e dados gerais sobre as cadeias operatórias. 

O capítulo 05, o mais longo desta tese, intitulado “Resultados das análises 

laboratoriais – cadeias operatórias dos conjuntos líticos dos sítios arqueológicos da Área 03 de 

Xingó”, apresenta os resultados empíricos, portanto os dados estatístico-comparativos para 

reconstrução das seqüências operacionais e compreensão da organização tecnológica lítica. 

O capítulo 06 intitulado “Análises intra e inter sítios da área arqueológica 03: 

indicações para compreensão do sistema de assentamento em terraços dos sítios pré-históricos em 

Xingó”; trata dos principais dados e hipóteses para discutirmos o sistema regional de 

assentamento em terraços, baseados tanto em análises intra quanto inter sítios. Este capítulo 

também traz reflexões teóricas de vários autores que contribuem para o levantamento do corpo de 

questões em estudo. Além disso, são apresentados dados sobre a ritualidade funerária, sítios de 

arte rupestre, tecnologia cerâmica, restos faunísticos, estruturas etc.; alguns destes dados obtidos 

por nossas análises laboratoriais, outros por meio de relatórios de colaboradores do Laboratório de 

Pesquisas do MAX/UFS. 

E, finalmente, o capítulo 07, nomeado “As indústrias líticas em Xingó – há um 

estilo caracterizador?”, discute acerca da possibilidade de trabalharmos a questão da variabilidade 

estilística para a área. 

A organização e design desta tese (desenhos tecnológicos, imagens, material 

cartográfico e formatação), foram feitos pela equipe de geoprocessamento do MAX/UFS, sob 

responsabilidade do arqueólogo Eduardo Santiago, que usou como ferramentas softwares tais 

como Autocad, Coreldraw e Photoshop. O software utilizado para digitalização e comparação de 

dados, nomeado de Sistema Just, foi elaborado pelo especialista em informática, Prof. Anderson 

Martins, sob nossa orientação, com base nos softwares Delphi 7.0 e Interbase. Todos os dados 

desta tese estarão disponíveis em banco de dados digital, inclusive imagens. Nossa intenção é 

disponibilizá-los via rede mundial de computadores, visto que as tendências de preservação 

patrimonial ex situ e socialização do saber construído, hoje inerentes à pesquisa arqueológica. 
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CCaappííttuulloo  0011  
BBaassee  tteeóórriiccaa  ––  pprroocceessssooss  ee  ddiinnââmmiiccaa  ccuullttuurraall  nnaa  pprréé--hhiissttóórriiaa..  

 

“(...) The Eskimo say that only a fool comes home empty handed!” 
Lewis R. Binford 

Organization and formation processes: looking at curated technologies (1983) 
 

 

1.0. Razões, apenas razões: 

Este capítulo foi concebido com o objetivo da elaboração de estruturas 

referenciais à reflexão, interpretação e, quiçá, explanação acerca do registro arqueológico 

proveniente das escavações sistemáticas realizadas na Área Arqueológica de Xingó durante as 

campanhas de salvamento ocorridas na década de 1990 para construção da usina hidrelétrica de 

Xingó. Assim, os sítios já estavam escavados conforme preceitos da escola francesa; o material 

catalogado; os dados empíricos provenientes do campo sistematizados; base cartográfica 

estabelecida; entre outras nuances da pesquisa sistemática em Arqueologia. Com isso 

encontramos um ambiente previamente ordenado e constituído por princípios concretos que, 

inclusive, nos serviu de motivação. Tínhamos, portanto, o fato e as idéias. 

Logo, tentamos buscar na literatura sistemas contextuais e unidades 

interpretativas que pudessem solidificar/ garantir um elo entre nossas concepções e idéias, os 

procedimentos assumidos anteriormente em campo e os princípios técnicos, teórico-

metodológicos e conceituais que temos utilizado para interpretação da organização tecnológica de 

conjuntos artefatuais líticos (Morais, 1983, 1987, 1988, 2007; Fagundes, 2004b, 2005a, 2006b, 

2006c, 2007a). Com base neste elo poderíamos sistematizar nosso corpo de hipóteses e a própria 

problematização da pesquisa, aqui já explicitados, para que houvesse a validação científica dos 

objetivos dessa tese, que sucintamente podem ser descritos como compreender as relações entre 

sítios em uma área arqueológica.  

Além do mais, buscamos interagir os dados empíricos (campo e laboratório), com 

o arcabouço teórico construído em meio às diferentes posições e paradigmas disponíveis no 

pensamento arqueológico ‘passado e atual’ que, usando as convenções de Silva-Méndes (2007, 

p.133), garantissem a unidade entre estas concepções e as anteriormente constituídas pela pesquisa 

empírica de campo, de forma a corresponder a um contexto (estrutura) sistêmico “mais assertivo 

do que inferido”. 

Isto é, a partir do momento que concebemos a teoria como alicerce que garante a 

legitimidade da pesquisa, partindo da premissa que a utilização de procedimentos conceituais 

permite a reflexão e posterior explanação dos fenômenos observados; devemos ter consciência 
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explícita de que a construção desse arcabouço deve estar coligindo diretamente com os 

paradigmas técnico-metodológicos, no que concebemos como uma visão sistêmica, diacrônica e 

holística da produção do conhecimento em Arqueologia (Hegmon, 2003). 

Com isso não foi (e não é) nossa pretensão estabelecer uma linha divisória entre 

procedimentos de campo dos metodológicos e teórico-conceituais, isto porque acreditamos que 

em Arqueologia esse tipo de ‘divisão’ é inconcebível, na medida em que a disciplina está 

constituída por partes inseparáveis/indivisíveis no que habitualmente se convencionou em 

classificar como campo, laboratório e gabinete. Logo, o arqueólogo deve, a princípio, percorrer 

com desenvoltura nesses ‘três ambientes’, mesmo porque acreditamos que a construção do 

conhecimento em Arqueologia teria como norte a evidenciação, reflexão, interpretação e 

explanação acerca das mudanças em termos espaço-temporais.  

Para tanto se faz imprescindível o uso de técnicas, métodos e arcabouço teórico 

que, interligados, permitem a compreensão de como as coisas vieram a ser com são, na busca 

pela observação sistemática dos fenômenos para a reconstrução da dinâmica interna de uma dada 

sociedade via registro arqueológico, sobretudo por meio de dados coligidos à inferência sobre o 

contexto sistêmico em pré-história. 

Tabela 1.1. Fenômenos observados e constituição do pensamento reflexivo: 
Fenômeno #íveis Categorias interpretativas Categorias interpretativas 

Conjuntos artefatuais 
líticos 

Técnica Estatístico-comparativo -- 
Método Cadeia operatória -- 

Teoria 
Organização social e tecnológica como integrante do 

fato social total 

Dimensões: 
(01) Sociológica 
(02) Histórica 
(03) Fisio-psicológica 

Sítios arqueológicos 

Técnica Decapagens/ níveis artificiais -- 
Método Superfícies amplas -- 

Teoria 
Dinâmica cultural baseada no princípio de mudança 

em termos espaço-temporais 
(01) Análises intra sítio. 
(02) Processos formativos 

Paisagem 

Técnica Observação e levantamentos sistemáticos -- 

Método 
Geoindicadores (direto) 
Etnoarqueologia (indireto) 

-- 

Teoria Paisagem como construção social 
(01)  Conceito de estabelecimento 
(02) Conceito de lugares 

persistentes/ geoindicadores 

  

Tabela 1.2. Fenômenos observados: 
#ível Fatores 

I 
(01) Artefato 
(02) Conjuntos artefatuais líticos 

I/ II 
(01) Concentrações/ associações/ estruturas nos diferentes solos de ocupação 
(02) Fatores relacionais 

II 
(01) Sítio arqueológico – análises intra sítio 
(02) Estabelecimento – conceito de lugares 

II/III 
(01) Geoindicadores/ marcos paisagísticos 
(02) Lugares persistentes 

III 
(01) Sistema regional de assentamento – análises inter sítios/ lugares/ ocorrências 
(02) Paisagem 
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1.1. O uso da Etnoarqueologia na construção das estruturas de referências para a 

compreensão do passado:  

Cada vez mais pesquisas sobre as estratégias e/ ou escolhas1 têm assumido grande 

relevância para a Arqueologia. Estudos acerca da paisagem (e paleopaisagem), processos de formação 

do registro arqueológico, mobilidade (tanto na perspectiva de análise intra como inter sítios, tendo 

como parâmetros conceituais exemplos advindos de observações etnográficas ou dados empíricos de 

campo) e sistemas de assentamento2 têm destaque para que haja uma compreensão efetiva dos 

processos, conexões e dinâmica cultural na pré-história, sobretudo em relação aos aspectos do 

comportamento e da cultura que podem ser observáveis por meio do exame acurado dos 

remanescentes evidenciados pelas pesquisas arqueológicas e dos processos formativos de um sítio 

(Schiffer, 1972, 1976, 1987; Binford, 1982, 1983a, 1987; Stevenson, 1982, 1985; Siegel & Roe, 1996; 

Kent, 1987, 1992; Nelson, 1998; Hitchcock & Bartram, 1998; Araújo, 2001; Kipnis, 2002; La Motta 

& Schiffer, 2003; Panja, 2003; Silva-Méndes, 2007, Póvoa, 2007; Dunnel, 2007).  

 Os temas, por sua vez, têm adquirido distintos enfoques teóricos e interpretações 

para compreensão do registro arqueológico, seja por meio do exame das estratégias adaptativas 

e sistemas de assentamento (Binford, 1969, 1973, 1980, 1981, 1981a, 1982, 1983e, 1987, 1990, 

1991, 2001; Wiessner, 1982; Robrahn González, 1989, 1999; Kent, 1992; Sanger, 1996; Junker, 

1996; De Blasis, 1996, 1999; Morais, 1999; Dillehay, 2000; Jones et alli, 2003; Dias, 2003; Silva-

Méndes, 2004, 2007; Bueno, 2005), organização tecnológica (Ammerman & Feldman, 1974; 

Kelly, 1983; Morais, 1983; Bamforth, 1986, 1990; 1991; Shott, 1986; Fogaça, 2001), 

variabilidade intra-sítio (Hietala, 1984; Carr, 1984; Munday, 1984; Ferring, 1984; Spurling & 

Hayden, 1984; Kroll & Price, 1991; Galanidou, 2000; Panja, 2003; Bamforth et alli, 2005; 

Fagundes, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b, 2007; Póvoa, 2007; Medeiros, 2007); conjuntos 

artefatuais (Kuhn, 1991, 1994; Bleed, 1986; Gould, 1978), comportamento de abandono e 

processos formativos (Schiffer, 1972, 1983; Murray, 1980; Villa, 1982; Stevenson, 1982, 1985; 

Tomka, 1993, 2001; Brooks, 1993; Joyce & Johannessen, 1993; Nelson, 1998; Silva-Méndes, 

2007); além de outros assuntos em pauta na literatura nacional e internacional. 

As diversas pesquisas têm apresentado um quadro de resultados extremamente 

instigantes, sobretudo aquelas com aparato etnográfico ou etnoarqueológico para a avaliação dos 

                                                
1 Lembrando que toda a escolha é cultural, embora possa assumir diferentes aspectos e conotações, assim podem ser políticas, 
funcionais, adaptativas, ecológicas (ou ambas) conforme o paradigma pelo qual a pesquisa é levada a cabo (referências no decorrer 
do texto). Conforme Hitchcock & Bartram:  “Humans make choices on the basis of what they have been taught, their personal 
experiences, and their assessments of the costs and benefits of particular actions” (Hitchcock & Bartram, 1998, p.12).  
2 Parsons oferece uma significativa revisão de como o enfoque sobre sistema de assentamento tem sido levado a cabo pelas escolas 
americana e inglesa do final do XIX até os anos de 1960 (Parsons, 1972). Ver também Dias, 2003. Capítulo 01, p. 30-35. 
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dados empíricos obtidos nas escavações3 que, como destacado por Miriam Stark (1993, p.94), tem 

como norte à investigação dos contextos em que a cultura material vincula-se, a fim de 

compreender a totalidade social desse sistema, neste caso, o registro arqueológico.  (Gould, 1971; 

Ellen, 1977; Hodder, 1977, 1979, 1987; Binford, 1980, 1986, 1987; Wiessner, 1982; Spurling & 

Hayden, 1984; Gould & Yellen, 1987; O’Connell, 1987; Dietler & Herbich, 1989, 1998; Stark, 

1998; 2003; Hensler, 1998; Kent, 1987, 1992; Stearman, 1991; Politis, 1996; Hitchcock & 

Bartram, 1998; Silva, 2000; David & Kramer, 2001; Stark, 1993, Larick, 1985, 1986, 1991). 

Hoje se sabe, por meio de trabalhos de observação etnográfica com grupos de 

caçadores coletores atuais, por exemplo, que a mobilidade ultrapassa a premissa de estratégia 

adaptativa para captação de recursos em função das dificuldades em sua obtenção, mas pode ser 

considerada uma maneira de aperfeiçoar o trabalho inclusive aumentando a produtividade, além 

de estar ligada a fatores de ordem social, cultural, política e ideológica, tais como a morte, o 

intercâmbio com outros grupos (troca de informações4), rituais, casamentos etc. (Cf. Kelly, 1992, 

p.485; Politis, 1996, p.504; Hitchcock & Bartram, 1998, p.33; De Blasis, 1999; Robrahn 

Gonzalez, 1999; Kipnis, 2002; Jones et alli, 2003; Dias, 2003, p.85-87; Lee & Daly, s/d, p.046; 

Ingold, s/d). 

Para Lewis R. Binford o uso da Etnoarqueologia7 é a ferramenta crucial para 

levar a cabo o conhecimento sobre o passado, auxiliando no desenvolvimento de métodos e 

informações controladas que justifiquem as inferências realizadas: a então chamada middle range 

research, teoria de médio alcance (Binford, 1987, p.449) 8. A analogia etnográfica, portanto, seria 

                                                
3 Contudo, não é consenso entre arqueólogos o uso da analogia etnográfica para compreensão do registro arqueológico. Exemplo é o 
trabalho de Amick (1996), sobre mobilidade e padrão de uso do espaço entre os paleoíndios da “tecnologia” Folsom. Usando a exploração 
de recursos líticos para manufatura das pontas de projéteis e subprodutos desta indústria, estando calcado na prerrogativa de alta mobilidade e 
baixa densidade populacional destes grupos, o autor elabora hipoteticamente um modelo de mobilidade e uso do espaço. Para ele: “(...) 
Conversely, archaeologists can contribute to anthropological theories of hunter-gatherer land-use. From Folsom case, it appears that humans 
can maintain effective social systems under conditions of very high residential mobility and very low regional population density” (Amick, 
1996, p.423). O trabalho de Chatters (1987) é outro exemplo que encontra nas manifestações arqueológicas como o maior potencial para 
compreensão das estratégias adaptativas na pré-história (Chatters, 1987, p.338). 
4 Trabalhando com sítios líticos no médio vale do Ribeira de Iguape, De Blasis (1996, 1999), apresenta o modelo, constituído por 
informações empíricas de campo, que os diversos agrupamentos de sítios líticos espalhados na paisagem representariam “unidades 
sociológicas”, contemporâneas e integradas que deram origem a um extenso sistema regional de assentamento, o que o autor 
denomina de comunidades de caçadores coletores articuladas. Em sua letra: “Estas unidades, confirmada sua concomitância e a 
exemplo dos bairros rurais contemporâneos, constituíram um extenso sistema regional de assentamento, ‘comunidade de caçadores 
coletores’ articuladas, partilhando os mesmos padrões culturais, estoques de matérias-primas, parcelas de território e, talvez o mais 
importante,  informação” (De Blasis, 1999, p.280) [Grifo nosso]. 
5 Kelly nomeia as variáveis tais como religião, obrigações pessoais, questões ritualísticas, casamentos etc.; que influenciam a 
mobilidade como não energéticas (Kelly, 1992, p.48). 
6 Para Lee & Daly (s/d, p.04), mobilidade é uma entre as várias características definidoras da gênese “caçador coletor”, estando vinculada 
tanto aos aspectos do sistema de subsistência, como político. Nas palavras destes autores: “People tend to move their settlements frequently, 
several times a year or more, in search of food, and this mobility is an important element of their politics. People in band societies tend to 
‘vote with their feet’, moving away rather than submitting to the will of an unpopular leader. Mobility is also a means of resolving conflicts 
that would be more difficult for settled peoples” (Lee & Daily, s/d, p.04). 
7 Excelente discussão sobre o uso da Etnoarqueologia nas escolas processual e pós-processual é apresentada no trabalho de Stark (1993). 
8 “The role of analogical reasoning is central to any discussion of middle research (…) analogy is a basic and fundamental tool of 
middle range research and a necessary part of the ‘tool kit’ to be used by middle-range researchers” (Binford, 1987, p.505) [grifo 
nosso]. Para Parkinson (2006, p.34-35), graças ao emprego dos princípios teórico-metodológicos da MRR derivados das 
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um ponto inicial capaz de oferecer estruturas de referência, para o entendimento da dinâmica de 

formação do registro arqueológico, na medida em que os parâmetros que o formam na atualidade 

seguem padrões similares ao do passado (Binford, 1972a, 1981b, 1987, p.506). Aliás, ela pode 

fornecer subsídios que permitem a compreensão de como as diversas atividades sociais 

condicionam a estrutura e coerência interna de um sítio (Binford, 1978a; 1982, p.05). 

  O autor adverte que o comportamento não pode ser visto como único fenômeno 

documentado no registro arqueológico, pelo contrário, as estruturas organizacionais em que o 

comportamento é executado também permanecem registradas, justamente por isso a necessidade 

das mesmas serem elucidadas para compreensão dos remanescentes culturais sem que haja 

ambigüidade em sua interpretação. Como exemplo indica a observação etnográfica de que a 

deposição de partes anatômicas marginais de animais abatidos durante a caça em grupos de 

estratégia coletora pode indicar um específico tipo de sítio (hunting camp. Binford, 1982). Tais 

observações, por sua vez, podem ser extrapoladas quando tais remanescentes são encontrados em 

demasia no contexto arqueológico. Já entre os grupos com estratégia forrageira (no caso 

específico os Alyawara, Austrália), na maioria dos casos, os animais (sobretudo cangurus), são 

transportados inteiros para o sítio base e, deste modo, as partes anatômicas menos privilegiadas 

eram descartadas neste local não ocorrendo uma diferenciação significativa de assentamentos via 

este remanescente. 

A questão chave é: em que sentido material tais sítios poderiam ser diferentes a 

partir do registro arqueológico e não apenas e exclusivamente do ponto de vista etnográfico?  

Como discutiremos mais à frente, a resposta de tal indagação seria a aliança entre 

modelos etnográficos que permitiriam nortear e delimitar o que é possível (ou não) extrapolar 

sobre o registro arqueológico e a análise da distribuição espaço-temporal dos vestígios materiais e 

das diferentes associações entre os remanescentes culturais, somados ao estudo estatístico-

comparativo dos distintos conjuntos artefatuais, intra e inter sítios. Assim, podemos inferir de 

‘modo mais assertivo’ as seqüências operacionais e, a partir daí, especificar diferentes áreas de 

atividades nos assentamentos e, dentro da premissa de complexo situacional de sítios, os 

diversificados papéis desses sítios contemporâneos no sistema regional de assentamento. 

                                                                                                                                          
observações etnoarqueológicas, atualmente pesquisadores têm desenvolvido metodologias mais refinadas que permitem a 
compreensão, inclusive, dos processos de formação de fronteiras sócio-culturais (ou arqueológicas), mesmo em contextos pré-
históricos. Em suas palavras: “Ethnoarchaeologists, ethnologists, and ethno-historians (...) have been able to investigate the cultural 
processes that create social boundaries in ethnographic contexts from the inside-out, working from emic data sets to build models 
that are useful for understandings the social contexts within which boundaries are created and maintained. Prehistoric 
archaeologists, by contrasts, have approached the problem from appositives perspective – working from spatial and chronological 
distributions of material attributers back to the social processes that created them” (Parkinson, 2006, p.34). 
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Além do mais, para Binford (1987, p.455), o uso das estruturas de referências 

advindas da analogia etnográfica nos permite a realização de proposições para o reconhecimento 

de comportamentos análogos entre populações contemporâneas e àquelas em que temos como 

indicador exclusivamente o registro arqueológico, permitindo que arqueólogos realizem 

inferências e testem hipóteses tendo como modelo o comportamento em diferentes estratégias 

organizacionais da atualidade. A partir destas suposições (ou modelos), afirma que para 

entendermos o passado deve-se, inicialmente, compreender os lugares em que as atividades foram 

levadas a cabo, neste caso o sítio, ou seja: “... lugares fixos na topografia onde os grupos podem 

parar periodicamente e desenvolver suas atividades” (Binford, 1982, p.06). No entanto, destaca 

que não se deve focar exclusivamente o sítio, mas expandir nossas análises para distinguir os 

diversos tipos de locações9 (ou mesmo locais), em uma região a fim de compreendermos 

efetivamente o sistema de assentamento de um determinado grupo pré-histórico, já que cada sítio 

ocupa um papel específico e complementar.  

Nesse caso, extrapolando o pensamento binfordiano, adicionaríamos as 

indicações de Mauss (1974c [1904/1905]), acerca do estabelecimento e, indo mais além, 

indicar/compreender a paisagem enquanto Loci de ocupação e, portanto, devendo ser privilegiada 

na pesquisa arqueológica levando em conta os geoindicadores e os lugares persistentes, como 

discutiremos adiante (Schlanger, 1992; Morais, 1999a, 2006; Silva-Méndes, 2007; Silva-Méndes 

& Fagundes, 2007). 

De qualquer forma, acreditamos que a etnoarqueologia fornece a contribuição 

necessária que permite averiguar a orientação no uso do espaço e suas características funcionais, a 

organização da tecnologia segundo esta orientação, os resíduos materiais provenientes e, 

principalmente, os contextos que constituíram o registro arqueológico (Binford, 1972a, 1987. Ver 

também Kent, 1987; Hitchcock & Bartram, 1998, p.33-37; Dias, 2003, p.30-35; Stark, 2003; 

Silva-Méndes & Fagundes, 2007).  

  Estas referências nos auxiliam a compreender não só os diferentes tipos de sítios 

distribuídos espacialmente por uma área (complexo situacional de sítios), mas também a maneira 

pela qual um grupo se moveu pela paisagem, fato que estaria vinculado a uma geografia cultural 

determinada pelo sítio base/ residencial (residential camp). Binford compreende que as estratégias 

de mobilidade para obtenção dos recursos necessários estariam diretamente relacionadas à 

                                                
9 Existem muitos trabalhos com subsídios advindos apenas da análise do registro arqueológico que apontam para tal prerrogativa 
(Schlanger, 1992; Hitchcock, 1987; Kent, 1987, 1992; De Blasis, 1996, 1999; Robrahn González, 1989, 1999; Dias, 2003; Bueno, 
2005; Silva-Méndes, 2007; entre outros). 
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localização deste assentamento, ou seja, o modo que os grupos se movem e retornam para este 

local. Assim, há uma tendência do uso do espaço centrado no sítio base (Binford, 1982, p.06-08).  

  Kent (1987, 1992) também aponta para esta necessidade do uso dos métodos e 

modelos da etnoarqueologia na busca da compreensão do registro arqueológico, sobretudo no que 

se diz respeito às questões de mobilidade, estrutura do sítio e uso do espaço, em que a autora 

enfoca principalmente a duração das ocupações como variável a ser privilegiada. Em seu paper 

(1992), por meio da identificação da mobilidade intra-sítio, extrapola modelos que podem elucidar 

a mobilidade via registro arqueológico, explicando que em muitos casos onde a mobilidade é 

prevista/ antecipada, há um contexto organizacional diferenciador o que, por sua vez, explicaria a 

variabilidade observada no registro arqueológico (Kent, 1992, p.951). Portanto, o uso da 

etnoarqueologia para compreensão do registro arqueológico fundamenta-se na possibilidade de 

formular e testar métodos, hipóteses e teorias orientadas arqueologicamente, entretanto sob a égide 

de dados etnográficos (Kent, 1987, p.02).  

  Gould (1978) é outro destes pesquisadores que destaca como a etnoarqueologia 

coopera na compreensão do que está sendo escavado, indicando a relação entre os diferentes tipos 

de remanescentes materiais e comportamento humano, uma vez que oferece a possibilidade da 

elaboração de hipóteses (com certa segurança), de que realmente estes remanescentes podem 

refletir acerca da realidade arqueológica e não somente um tipo de construção que o autor chama 

de “etnocêntrica” 10. Conseqüentemente, existem reflexos do comportamento humano que são 

averiguáveis por meio dos resíduos evidenciados no registro arqueológico, havendo a necessidade 

da formação de uma nova antropologia, ou seja, a antropologia dos resíduos humanos (Gould, 

1978, p.816).  

Além disso, como os padrões de descarte são operacionalmente definidos, é de 

exímia importância ter arqueólogos interessados em compreender este tipo de Antropologia. Seu 

trabalho, focando a manufatura de instrumentos líticos entre aborígines australianos, tornou-se um 

dos referenciais para compreensão destas relações do comportamento de descarte, tendo como 

base, sobretudo: (01) a compreensão de como o material lítico circula dentro do sistema cultural 

                                                
10 Entretanto, como destacado por Lévi-Strauss na Introdução à obra de Marcel Mauss, sempre o observador é parte de sua 
observação, já que ele é da mesma natureza de seu objeto. “Para compreender convenientemente um fato social, é preciso apreendê-
lo totalmente, isto é, de fora, como uma coisa, mas uma coisa da qual, entretanto, é parte integrante a apreensão subjetiva 
(consciente e inconsciente) que conseguimos se, inelutavelmente homens, vivêssemos o fato como indígenas em vez de observá-los 
como etnólogos” (Lévi-Strauss, 1974, p.16-17). Ver também discussão em Da Matta (1981). 
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aborígine, principalmente em dois tipos de locação: definitive quarries11 e nonquarried stone12 ; 

(02) procura e as preferências por diferentes tipos de matérias-primas líticas13. 

  O trabalho de Politis (1996) é outro referencial que indica a importância do estudo 

da mobilidade de grupos de caçadores coletores atuais, sobretudo após as indicações da 

conferência Man the hunter (Lee & DeVore, 1968), que assinalou como básicas duas 

características destes grupos: (01) a vida em pequenos grupos; (02) a alta mobilidade (Politis, 

1996, p. 492). Para Politis a etnoarqueologia seria o aparato interdisciplinar necessário para 

compreensão destas duas prerrogativas generalizantes acerca do comportamento cultural destes 

grupos, ou seja: são realmente válidas para todos aqueles com tecnologia simples do presente? 

Como nossas análises atuais podem ser extrapoladas para o passado? Quais variáveis utilizar? 

Como utilizá-las? Como a paisagem influencia o comportamento cultural destes grupos? Como a 

cultura atua sobre as estratégias e escolhas humanas? Há uma medida exata para se compreender 

os aspectos inerentes à vida humana? 

Deste modo, a disciplina é uma preciosa fonte de informações, especialmente das 

relações entre comportamento forrageiro e ecologia, visto que os estudos etnoarqueológicos têm 

fornecido dados empíricos concretos acerca de muitas questões chaves da Arqueologia, 

fornecendo: “(...) informações sobre aspectos tecnológicos e espaciais, variabilidade inter sítios e 

processos formativos…” (Politis, 1996, p.493).  

Ao estudar o comportamento referente à mobilidade dos Nukak da Amazônia 

venezuelana, Politis afirma que, além ser afetada pela distribuição dos recursos na paisagem, esta 

responde a outras questões de ordem psicológica, social, histórica e ideológica, em uma 

combinação de fatores energéticos e não-energéticos (Cf. Kelly, 1992), não podendo ser 

considerada exclusivamente como resultado de decisões tecno-econômicas ou variáveis 

energéticas14 (Politis, 1996, p.500-501). Por exemplo, a mobilidade entre sítios residenciais em os 

Nukak atende a uma série de questões que vão além de otimização dos recursos para a 

subsistência, respondendo demandas acerca da própria economia, da política, de questões 

culturais e simbólicas, enfim dos sistemas de significação (incluindo ideologia) que constituem o 

modo de vida do grupo. Na sua letra: 

                                                
11 São locações específicas onde a matéria-prima está disponível e, desta forma, são freqüentemente visitadas pelos aborígines. São 
sítios que tendem a ter o mais alto grau de visibilidade arqueológica (Gould, 1978, p.819). 
12 Locações onde as atividades sociais são executadas. 
13 Para maior aprofundamento sobre padrões de descarte, etnoarqueologia e formação de sítio arqueológico, ver também 
SCHIFFER, M. B. Cultural Deposition (capítulo 04). IN: Formation Processes of the Archaeological Record. Albuquerque, 
University of New Mexico Press, p. 47-98, 1987.  
14 Vide Binford (1969). Hitchcock & Bartram (1998) também apontam como fatores de ordem social são significativos para as 
decisões relativas à mobilidade entre grupos de caçadores coletores e semi-sedentários no deserto do Kalahari (África), sendo que as 
mudanças podem estar relacionadas às visitas entre familiares, trocas comerciais, decisões políticas, simbólicas etc. (Hitchcock & 
Bartram, 1998, p.33).  
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“(...) The movement of a residential camp is a type of 

sanitation control, since after few days occupation camp and surrounding 

area becomes littered with domestic and human waste. From another point 

of view mobility has to be understood in close relation to the kinship 

network and within the socio-political framework. Residential mobility 

among Nukak is a means of promoting contact between bands which provides 

opportunities for information exchange, marriage, and ritual activities. 

Is it also a way of avoiding conflict between bands of the same regional 

group (…) mobility can be partially understood as a complex way of 

concentrating resources in Forest patches. In this sense, move to 

produce seems to be key slogan for the Nukak” (Politis, 1996, p.507). 

[grifos nosso] 

 

Assim, arqueólogos devem buscar explicações que extrapolem as limitações do 

meio físico-biótico, uma vez que a baixa densidade populacional aliada à alta mobilidade entre os 

Nukak é explicada pelas restrições, porém somadas às questões de ordem política; casamento 

interbandos; promoções sociais e atividades ritualísticas. Ou seja, é fundamental compreender as 

razões históricas e sócio-ideológicas da mobilidade que auxiliem na compreensão desta elevada 

mobilidade (Politis, 1996, p.507-508). 

Já Hodder (1982, 1987), precursor dos pressupostos da escola pós-processual15 

indica as limitações da analogia etnográfica para se compreender o passado de forma integral, 

sendo impossível o estabelecimento de um teoria ou métodos universais para medição ou 

interpretação das atividades de descarte, exceto para as relações físicas16 (Hodder, 1987, p.42). 

Para ele existe um emaranhado de questões de ordem social, cultural e simbólica que envolve a 

atividade de descarte e, por isso, ela não pode ser compreendida isolada. A cultura material e seu 

contexto “(...) são idéias e práticas” (Hodder, 1987, p.425), justamente por isso se faz necessária à 

compreensão das estruturas de significação dentro das quais os indivíduos que compõem uma 

sociedade atuam que vão além de normas de comportamento, já que o comportamento humano é 

criativamente e ativamente adaptativo. Conforme seus pressupostos: “(...) o termo contexto tem 

por objetivo capturar e colocar junto os dois lados da moeda: adaptação material e ideal cultural. 

As palavras utilizadas (...) referem-se às estruturas de significação dentro das quais os indivíduos 

atuam, e para situar os imprevistos enfrentados na vida cotidiana” (Hodder, 1987, p.425).  

                                                
15 Conforme apresentado por Stark (1993), os expoentes da escola pós-processual estão interessados na relação entre cultura 
material, idéias e ideologia, sobretudo levando em conta as interações entre os objetos materiais e as interações humanas. Logo, para 
a autora, os estudos neste paradigma assumem a postura de tentar discernir os significados não-funcionais dos objetos por meio do 
contexto etnoarqueológico. “(...) Symbolic studies also seek to id 
entify in ethnographic contexts generative principles and generalizations that can later be tested against archaeological data. These 
principles help archaeologists to explain the relations between material culture and ideology, to elucidate discursive and non-
discursive dimensions of symbolization, and to outline how material culture is structured within – and yet structure – daily practices 
” (Stark, 1993, p.95). Neste ínterim, a função seria criar métodos que transformem a cultura material em um texto, ou seja, a cultura 
material deve ser lida e decodificada que modo que forneça dados sobre o seu significado dentro de um universo simbólico (Cf. 
Geertz, 1963). Ver também Hodder (1999). 
16 Na verdade o autor estabelece uma crítica aos paradigmas processuais que entendem por meio de leis o comportamento humano, 
sendo o registro arqueológico compreendido nesta esfera, aliado aos processos naturais de formação. Ainda sobre limitações sobre 
inferências etnográficas para a pré-história, vide Hegmon, 1998, p. 271-273. 
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Em uma de suas publicações acerca do grupo Ilchamus, distrito de Baringo, no 

Quênia; Hodder estabelece uma importante discussão sobre o processo de descarte das cinzas 

produzidas pelos fogões de uso doméstico.  Diferente dos demais dejetos do grupo, as cinzas são 

jogadas em um depósito dentro da área habitacional. Questionado o líder religioso (laibon) sobre o 

porquê da diferenciação, foram dadas duas explicações. A primeira está relacionada à “reprodução, 

proteção e cuidado com as crianças”. As cinzas são utilizadas pelo grupo como agente curativo para a 

cicatrização da ferida causada pela retirada do cordão umbilical de bebês após o nascimento, portanto, 

não seria bom misturá-la aos demais detritos. Além disso, as cinzas são utilizadas como agente 

‘mágico’ contra os maus prenúncios anunciados por uivos de hienas durante a noite aos redores do 

acampamento. Estes uivos são considerados maus presságios, sobretudo relacionados ao anúncio de 

morte. As cinzas têm o poder de amaldiçoarem as hienas que trouxeram esta ‘má sorte’, impedindo 

que algum mal ocorra na aldeia (Hodder, 1987, p.427). 

As mulheres Ilchamus, quando questionadas, se limitavam a responder que a ação 

era costumeira, "(...) enfatizando a natureza tradicional dessa e de muitas outras atividades” (Hodder, 

1987, p.428). Apenas quando foram encorajadas a discutirem sobre a atuação das cinzas, assumiram a 

postura de creditar às cinzas um caráter negativo, de maldição, pelo qual quando levadas para fora da 

unidade doméstica podem trazer complicações de vários tipos até a morte, explicando o cuidado em 

mantê-las conforme a tradição (Hodder, 1987, p.428-430). 

Finalmente, existe toda uma relação entre a cor branca com fertilidade, reprodução e 

proteção, características que são assumidas pelas cinzas devido à tonalidade branca, outro fato que 

pode explicar o porquê do descarte deste material ser realizado dentro da unidade doméstica, em 

contraste com o tom avermelhado do solo, cor associada ao perigo e a morte. Deste modo, as cinzas 

assumem vários aspectos inconscientes dentro das estruturas dos Ilchamus, adquirindo tanto um 

caráter positivo quanto negativo (Hodder, 1987, p.431). 

Segundo o estudo de Hodder, existem múltiplos fatores que ilustram os “padrões” de 

um grupo, fato que nos alerta sobre visões extremamente empiristas, normativas ou aqueles cujas 

explicações são dadas exclusivamente em termos adaptativos e ecológicos. O grande problema, 

entretanto, é como extrapolar para o registro arqueológico as explicações de caráter cultural e/ou 

simbólico, mesmo tendo consciência que elas existem em todos aos aspectos da vida em sociedade 

sendo inerente à condição humana (Lévi-Strauss, 1989)? Como não correr o risco de gerar abstrações 

exacerbadas sobre o comportamento e organização sócio-cultural no passado? 

Em seu estudo etnoarqueológico com os Asuriní do Xingu, Silva (2000) focou, 

sobretudo, o estudo das cadeias operatórias da cerâmica e suas relações com o modo de vida deste 

grupo, demonstrando este caráter simbólico nas diversas seqüências produtivas. Destacou, por 
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exemplo, que a argila é o elemento material mais importante da manufatura dos vasilhames. A 

coleta dessa matéria-prima, por sua vez, abarca uma série de escolhas importantes para a 

manufatura dos mesmos, inclusive às de ordem simbólica que asseguram o bom desenvolvimento 

durante a confecção (Silva, 2000, p. 57-62). 

Silva observou que há um excessivo cuidado em relação à coleta da matéria-

prima nestes depósitos, pois, segundo as Asuriní, é uma ação importante que garante a qualidade 

de modelagem e queima dos vasilhames, garantindo o sucesso da manufatura. Há restrições de 

quem pode coletar a matéria-prima uma vez que os homens, além das mulheres menstruadas ou 

grávidas, são proibidos de retirarem o barro (Silva, 2000, p.61).  

A relação da matéria-prima/ produção artefatual (assim como o padrão de 

descarte de materiais que supostamente não apresentam mais “utilidade para o grupo”), está 

relacionada aos universos cultural e simbólico, portanto as características de performance de um 

artefato dependem dessa escolha, que por sua vez está aliada a uma imensidão de significados 

relacionados à eficiência, funcionalidade, simbolismo, ordem social, prestígio, gênero etc. (Cf. 

Leroi-Gourhan, 1964, 1965; Lemonnier, 1986, 1992; Gosselain, 1998, 1999; Silva, 2000). 

 

1.1.1. Arqueologia e analogia etnográfica – do contexto arqueológico ao sistêmico: 

Por toda a discussão teórica abarcada no subitem anterior, e outros motivos, que 

há um consenso de que os variados trabalhos de etnoarqueologia têm apresentado as 

diversificadas maneiras pelas quais estão estruturados os contextos organizacionais de distintos 

grupos, e o quanto é importante eleger um número significativo de inferências e hipóteses que 

indiquem as possibilidades (e/ ou restrições) que poderiam ser encontradas pelas populações pré-

históricas no tocante à exploração da paisagem, estratégias adaptativas, captação de recursos, 

movimento e fixação, entre outros fatores. 

Como apontado por Lewis Binford (1987), a analogia etnográfica representa uma entre 

as diferentes formas de se construir as estruturas de referência que, ao nosso olhar, devem servir de 

caminhos possíveis à interpretação do registro arqueológico ou como destacado por Miriam T. Stark o 

registro etnográfico tem fornecido “suprimentos” de evidências relacionadas à continuidade entre 

tradições culturais, além de permitir a avaliação, com certa segurança, de determinadas evidências do 

registro arqueológico, prevenindo arqueólogos sobre interpretações simplistas sobre os remanescentes 

culturais (e associações) evidenciados no solo escavado (Stark, 1993, p. 93). 

  Portanto, os dados etnográficos são um meio de se testar modelos, hipóteses e 

teorias, cooperando para explicar as interpretações realizadas sobre determinadas evidências 

arqueológicas, inferindo e indicando as possíveis causas dos processos que condicionaram o 
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comportamento humano sobre inúmeras facetas sejam da organização tecnológica, do sistema 

cultural ou do modo de vida de populações pretéritas (Cf. Kent, 1987, p.03), isto é, delimitar o que 

é possível (ou não) especular ou extrapolar, definindo os limites de nossas reflexões e 

interpretações acerca da observação e explanação dos fenômenos em pré-história. 

  Por outro lado, existem muitas restrições dentro do trabalho etnoarqueológico que 

devem ser apontadas, já que a compreensão e interpretação do modo de vida e cultura de 

sociedades com “tecnologia simples” (ou seja, diferentes da noção de tecnologia que impera no 

mundo ocidental/ capitalista, uma vez que o próprio adjetivo ‘simples’ pode ser apontado como 

etnocêntrico), estão fortemente ligadas às nossas próprias idéias, prevalecendo, muitas vezes, a 

ideologia da nossa cultura, sobretudo à pesquisa que se envereda sobre a interpretação do universo 

de significação das sociedades estudadas, como é o caso do paradigma pós-processual (Stark, 

1993, p.9617). Além disso, como já citado neste texto, como identificar traços deste simbolismo 

por meio da análise do registro arqueológico18? 

  Deste modo, não negamos que exista uma relação muito clara entre mundo 

material e as representações simbólicas19 de um grupo que acabam por serem inerentes ao modo 

de vida e a cultura. Vários trabalhos apontam para esta realidade que, por sua vez, garantem a 

legitimidade de tal fato. Por outro lado, acreditamos que deve haver cautela ao levar a cabo esta 

condição, como é o caso da etnicidade relacionando-a a cultura material (uma postura histórico-

culturalista se assim podemos nos reportar). 

  Em vários trabalhos (Fagundes, 2004a, 2004b, 2004c, 2005a, 2006b, 2006c) 

concordamos com Sackett (1990), que a etnicidade está contida na cultura material, porém, como 

Hegmon (1998), acreditamos que há uma impossibilidade de averiguá-las em termos 

arqueológicos, o que incapacita o arqueólogo em distinguir seu fator étnico definindo tradições, 

subtradições ou fases por estes parâmetros (ver também Eriksen, 1991) 20. 

 Ao estudarmos a organização tecnológica de um dado grupo, entendendo que a 

tecnologia é uma construção social ligada a todos os demais traços culturais (Cf. Leroi-Gourhan, 

1984a, Lemonnier, 1986, 1992; Pfaffenberger, 1992; Gosselain, 1998, 1999; Dietler & Herbich 

1989, 1998), estabelecemos uma relação intrínseca a um dado sistema cultural que possibilita 

compreendermos partes essenciais da organização social, do processo produtivo ou da cultura de 

uma sociedade, indicando traços importantes das estruturas que compõem sua cultura, sem 

                                                
17 Vide discussão sobre interpretação do fato histórico In: Collingwood (1946); Carr (1976). Vide também Lévi-Strauss (1974). 
18 Obviamente em alguns casos específicos, sepultamentos, por exemplo, em função do contexto da cultura material poder-se-á 
avaliar e inferir com maior segurança questões acerca do contexto simbólico. 
19 Ver excelente artigo de Gosselain (1999). 
20 Para discussão conceitual de tradição vide Araújo (2007a). 
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recorrermos ou determinarmos leis rígidas e intransponíveis para o comportamento humano, ou 

exacerbando nossas reflexões simbólicas em um exercício de ‘relativismo pós-moderno’, ou 

adquirindo uma postura ‘neopositivista’; mas, indo além, elucidando prováveis escolhas ou 

estratégias para lidar com o universo material, simbólico, ritualístico, social etc. 

Ou seja, o ‘casamento’ entre técnicas, métodos e teorias advindas da Arqueologia 

e da inter e multi-disciplinaridade, comum à disciplina, para o desenvolvimento da prática 

reflexiva e interpretativa do registro arqueológico estático, para transformá-lo em dinâmico a fim 

de se compreender o comportamento, a dinâmica cultural e o modo de vida no passado pré-

histórico, isto é, como já afirmamos, a busca do contexto sistêmico baseado em reflexões e 

inferências acerca do registro arqueológico (suas características e distribuição espaço-temporal), 

fundamentadas empiricamente e incidindo em níveis de explicação que transcendem as aqui 

citadas comparações simplistas ou o uso de conceitos óbvios (Araújo, 2007b).  

Os estudos etnográficos e etnoarqueológicos, assim, são fontes inesgotáveis que 

possibilitam criar modelos e gerar hipóteses sobre as diversas condições que os seres humanos 

dispunham para “solucionar” determinado problema, conforme todo o processo cultural pelo qual 

a sociedade está inserida. Possibilita a compreensão das diversas maneiras de como o registro 

arqueológico pode ser formado e aponta caminhos para extrapolarmos estas observações à 

interpretação arqueológica, transformando o que era antes estático em dinâmico (Gamble, 2001). 

Justamente nesse ponto que buscamos a união entre os dados empíricos de 

campo, os resultados laboratoriais e os exemplos advindos da analogia etnográfica apresentados 

pela literatura, obviamente, estando consciente que há peculiaridades no ambiente em estudo que 

não permitem a “analogia direta”, mas que os dados fornecidos por outros trabalhos permitem 

comparar e coligir resultados, estabelecendo um universo reflexivo sobre as estruturas 

arqueológicas (concentrações e associações); sobre as diferentes ocupações em termos 

diacrônicos; sobre a distribuição espacial dos sítios arqueológicos e o próprio uso da paisagem 

com base nos geoindicadores e/ ou marcos paisagísticos; enfim, a dialética necessária entre a 

dedução e indução para uma visão mais ampla sobre o modo de vida e dinâmica cultural no 

passado indígena pré-histórico de Xingó 21.  

Acreditamos que não há sentido deixar de realizar inferências com base em 

comparações entre dados etnográficos e registro arqueológico estruturado em premissas de 

                                                
21 É importante destacarmos que leituras em etnologia brasileira foram realizadas a fim de estabelecermos esse diálogo mais 
apurado do que seria possível (ou não), extrapolarmos para a compreensão do registro arqueológico com base em dados etnológicos 
de pesquisadores nacionais, novamente tendo o cuidado da consciência que esses dados serviriam como alerta e não como alicerce 
para a pesquisa (Nimuendajú, 1976; Schaden, 1976; Ribeiro, 1976; Da Matta, 1976, 1981; Cardoso de Oliveira, 1976; Laraia, 1976; 
Lévi-Strauss, 1967, Costa & Malhano, 1987; Newton, 1987; van Velthem, 1987). 



 
45 

correlação ambiental, cultura material/ língua ou etnia, uma vez que não há exemplos no Nordeste 

(e raramente em outras regiões sul americanas), que nos indiquem uma relação estável e de longo 

termo entre diferentes pilares da cultura, sobretudo quando entendemos que as inferências servem 

para a indicação (ou delimitação), do que é possível. Complicado é estabelecer modelos fechados 

e acabados. 

 

1.2. Os contextos organizacionais na pré-história – mobilidade e seus indicadores no registro 

arqueológico: 

  Avaliando a discussão anterior, nosso problema é interpretar o registro 

arqueológico evidenciado nos trabalhos de campo em Xingó (prospecções, sondagens e 

escavações), de forma que este exiba uma dinâmica cultural, partindo de uma ação reflexiva capaz 

de contribuir para elaboração de hipóteses, e posterior compreensão, sobre variabilidade inter e 

intra-sítios, processos de permanência e mudança, sistema de assentamento e organização 

tecnológica. Tais assuntos, por sua vez, têm sido alvos de várias polêmicas entre as diversas 

correntes teóricas que compõem a Arqueologia na medida em que são questões chaves da 

disciplina (Kelly, 1992; Nelson & Hegmon, 2001; Jones et alli, 2003; Parkinson, 2006). 

Kelly (1992), por exemplo, chama nossa atenção para necessidade de se 

reconhecer arqueologicamente as variadas formas de organização social, principalmente no que 

se diz respeito à mobilidade, pois esta é universal, variável e multi-dimensional, portanto, ao 

entender as estratégias envolvidas na mobilidade, arqueólogos teriam a capacidade de realizar 

inferências (e interpretar motivos) sobre distribuição espacial dos sítios, contextos organizacionais, 

organização tecnológica etc. Alicerçado em trabalhos como de Mauss (1904/1905) e Sahlins 

(1972), o referido autor compreende que o modo que as pessoas se movem pela paisagem tem 

forte repercussão na cultura e na organização social de um grupo, portanto interferindo na 

estrutura de um sítio e na distribuição dos assentamentos na paisagem (Kelly, 1992, p.43). 

Concordamos com Kelly (1992), uma vez que os modelos dos trabalhos 

etnográficos têm auxiliado em grande medida as pesquisas arqueológicas como ferramentas 

indispensáveis à reflexão da dinâmica cultural na pré-história. Todavia, nem sempre a 

extrapolação é possível, sobretudo para não sermos acusados de relativistas. Deste modo, 

acreditamos que é um passo fundamental nas pesquisas que buscam apoio nos modelos advindos 

da observação etnográfica, o entendimento dos processos formativos (a exemplo dos trabalhos da 

teoria de médio alcance. Binford, 1972, 1978b, 1980, 1983a, 1986, 1987, 2001). Além disso, hoje 

a disciplina conta com métodos precisos que cooperaram para a compreensão dos vestígios 

materiais em solo arqueológico que, aliados a práticas metodológicas onde a qualidade 
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epistemológica é garantida, permitem a reflexão e interpretação do contexto arqueológico em 

termos sistêmicos (Morais, 2006).  

Como? Análises intra sítios minuciosas onde os dados de análises sejam 

cruzados de forma que indiquem a compreensão das seqüências operacionais, das relações entre 

os conjuntos artefatuais, das áreas de atividades, suas associações e inter-relações. Todos os 

resultados comparados às análises inter sítios, não como descrições sumárias de conjuntos 

artefatuais (ausências e recorrências), mas identificando, quando possível, a complementaridade e 

a função das diferentes locações contemporâneas, como células unidas para a constituição do 

tecido que, no caso de Xingó, seria nosso Loci de ocupação continuada, que se une a outros 

compartimentos geomorfológicos à formação integrada de um sistema regional de assentamento 

amplo, onde grupos percorriam os espaços morfo-topográficos de forma sistemática em territórios 

bem definidos por meio de marcos paisagísticos claros, relacionados à memória sócio-histórica; 

questões acerca da ancestralidade; ao apego sentimental a terra; além de questões de ordem 

política, econômica e sócio-cultural (Silva-Méndes, 2007; Fagundes & Silva-Méndes, 2007; 

Nelson & Hegmon, 2001; Morais, 1999a; Hitchcock & Bartram, 1998).  

Ou seja, os modelos para compreensão da mobilidade e uso da paisagem na pré-

história devem, preferencialmente, serem construídos por meio de dados empíricos de campo, não 

exclusivamente da intervenção em negativo, mas da compreensão do meio físico-biótico e do 

levantamento total da área, como insistentemente temos apontado nessa tese; fato que exige a tão 

falada inter e multidisciplinaridade; coligindo dados provenientes de análises das ciências da terra, 

como a Geologia, Geomorfologia e Sedimentologia22; estudos mais precisos de cobertura vegetal, 

sobretudo análises palinológicas; pesquisas sobre as bases cartográficas disponíveis; leitura e 

interpretação sobre incontáveis estudos etnoarqueológicos; enfim, uma pesquisa arqueológica de 

área conta hoje com mecanismos que permitem a elaboração um inventário arqueológico 

minucioso e posterior mapeamento de continuidades, recorrências, distribuição espacial de sítios, 

diversidade etc. 

Voltando à mobilidade, para Jones et alli (2003, pp. 5-7), ela não pode ser 

compreendida como um fenômeno unidirecional, visto que envolve diversas dimensões de 

movimento entre grupos pré-históricos, devendo ser levado em conta fatores tais como: alcance 

territorial, freqüência de mudanças residenciais e logísticas e, sobretudo, quem se move23 

                                                
22 Sobretudo o fator geo indicado por Morais (1999a, 2000, 2006). 
23 Fator que consideramos essencial para elegermos nossos modelos e hipóteses. Arqueologicamente, indicar empiricamente quais 
indivíduos estariam envolvidos nas estratégias de mobilidade pode ser considerada uma tarefa extremamente dedutiva, entretanto 
podemos levar a cabo tal interpretação por meio do exame da freqüência artefatual e uso de matéria-prima por locação; da 
distribuição espacial dos vestígios e associações; da distribuição dos sítios arqueológicos na paisagem, tendo como suporte os 
geoindicadores; entre outras variáveis que serão discutidas ao longo do texto, sobretudo no capítulo 06. 
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(indivíduos ou o grupo como um todo). A mobilidade para os referidos autores não é considerada 

uma variável única, portanto concordam com Kelly (1992) que a classifica como um fenômeno 

multi-dimensional. Para os autores trata-se de um entrelaçado de estratégias utilizadas pelo grupo 

(ou grupos), relacionadas ao movimento e assentamento, tendo em vista as possibilidades 

ofertadas pela paisagem.  

O trabalho de pesquisa, centrado em dados empíricos de campo, focou o uso de 

recursos líticos entre os paleoíndios no sudoeste dos Estados Unidos, nos estados de Oregon, 

Idaho, Wyoming, Utah, Arizona, Nevada e Califórnia na chamada Grande Bacia (Great Basin), 

entre 11500 e 8000 A.P. Grosso modo, por meio de análises tecnológicas puderam indicar que 

estes grupos tiveram táticas de mobilidade para procura e obtenção de recursos líticos em uma 

área de mais de 400 km, utilizando os pântanos (locais ricos e seguros em recursos), como rotas 

desta mobilidade (ora logística, ora residencial). Por volta de 9500 a 8500 A.P. são observadas 

mudanças na organização tecnológica, justamente no período que ocorrem alterações climáticas 

responsáveis pelo estabelecimento de uma maior aridez na região, levando à diminuição dos 

pântanos e das próprias rotas de mobilidade para a obtenção destes recursos, uma vez que a água 

(como será tratado várias vezes nesta tese), é condição sine quo non para a mobilidade e 

estabelecimento de assentamentos (Jones et alli, 2003, p.24). 

A observação empírica da diminuição das táticas de mobilidade foi realizada por 

meio do aumento do número de assentamentos, do número de itens materiais descartados por sítio 

(densidade artefatual) e pela diminuição na diversidade dos recursos líticos; condições que 

realmente acontecem durante as alterações ocorridas na área no início do Holoceno (Jones et alli, 

2003, p.25). 

Hitchcock (1987) também afirma que as diferentes estratégias empregadas na 

mobilidade por determinados grupos têm implicações diretas nas propriedades estruturais de um 

sítio e, portanto, interferindo ou não em sua complexidade. Assim, o próprio espaço dentro de um 

assentamento está condicionado e organizado conforme diversas questões: intensidade de uso do 

espaço, número de pessoas, tipos de atividades executadas, período da ocupação etc. A redução da 

mobilidade residencial entre os grupos do Kalahari, estudados pelo autor, resultou no aumento da 

complexidade dos sítios arqueológicos, ocorrendo diferenças significativas nos assentamentos 

utilizados por pequenos intervalos de tempo daqueles que foram utilizados por um período maior. 

Segundo Hitchcock (1987, p.397), as diferenças nas características estruturais entre os sítios 

utilizados em curtas ou longas ocupações derivam das maneiras em que o comportamento fora 

organizado.  
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Portanto, conforme destacado por Panja (2003), as questões relacionadas à 

mobilidade, bem como seus indicadores de variabilidade no registro arqueológico sejam numa 

perspectiva intra ou inter sítios (variabilidade espaço-temporal), têm sido apontadas como 

proeminentes para a compreensão da dinâmica cultural na pré-história.  Para esta autora, por 

exemplo, reconhecer nos remanescentes culturais as diversas formas de movimento efetuado por 

dado grupo (ou seja, o modo que esta mobilidade pode afetar as interações sociais, o 

comportamento, a cultura ou modo de vida e, principalmente, como todos estes itens podem ser 

observados pelo exame do registro arqueológico), é de grande relevância às pesquisas 

arqueológicas (Panja, 2003, p.105-107). Conseqüentemente é de fundamental importância se 

compreender a diversidade/ variabilidade nos assentamentos dentro de um sistema regional 

(Chatters, 1997; Kent, 1992; Dias & Silva, 2001; Jones et alli, 2003). 

  Entretanto, como identificar no estático, que é o registro arqueológico, a mudança 

da mobilidade ou o fluxo de contingentes envolvidos nesta dinâmica?  

Para Panja, é a busca pela execução de ferramentas conceituais que possibilitem a 

compreensão dos modelos de mobilidade e subsistência e seus papéis nas diversas formas de 

remanescentes arqueológicos, uma das necessidades crescentes de pesquisadores envolvidos neste 

tema (Panja, 2003, p.105). 

Sob nosso ponto de vista, tanto as observações ‘etnográficas’ como aquelas 

advindas de pesquisas arqueológicas stricto-sensu, devem ser privilegiadas para a realização de 

inferências conceituais (e holísticas), sobre o modo de vida e cultura no passado. O cruzamento de 

dados, portanto, foi a solução encontrada para a compreensão efetiva das estruturas 

organizacionais em Xingó, onde foi possível identificar duas realidades para os sítios de 

terraços24: 

(01) 4íveis de caçadores coletores – apenas dois sítios localizados. O Justino que apresenta 

duas realidades: a primeira representada por baixa densidade e freqüência dos conjuntos 

artefatuais, representados por artefatos líticos mais bem acabados; segunda, datada de 

8950 A.P., que indica uma permanência maior no sítio, com um aumento significativo do 

inventário tecnológico do grupo e indícios materiais por uma fixação mais longa (ou mais 

freqüente). E o sítio São José que, aparentemente, enquadra-se na primeira realidade do 

Justino. 

(02) 4íveis de agricultores ceramistas – representado por diferentes realidades, mas que 

podem ser resumidas como: (a) explosão numérica dos conjuntos artefatuais (densidade); 

                                                
24 A discussão mais apurada será realizada no capítulo 06. 
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(b) aumento significativo de estruturas no solo arqueológico; (c) aumento significativo do 

número de assentamentos na área. 

Todas essas questões serão minuciosamente tratadas nos capítulos subseqüentes 

dessa tese. 

   

1.2.1. Os contextos organizacionais na pré-história – modelos etnográficos: 

  Dentro desse emaranhado de questões, prerrogativas e possibilidades, os 

pressupostos e modelos de Lewis R. Binford estão entre os grandes referenciais teóricos para 

compreensão das categorias até então enumeradas (1962, 1965, 1978a, 1983a[1979], 1980, 1982, 

1983e, 1987, 1990, 2001). O autor atesta a importância de se compreender os sistemas culturais e, 

principalmente, de que maneira se diferem um dos outros (Binford, 1965, p.205). Afirma que o 

registro arqueológico, definido como produto estático de um sistema cultural, deve ser 

compreendido em termos da relação existente entre este e os sistemas viventes do passado, ambos 

contribuindo para a formação dos remanescentes culturais hoje evidenciados, sejam artefatos, 

ecofatos ou estruturas25 (Binford, 1980, p. 04-06).  

  Binford está convencido que a compreensão do comportamento cultural em pré-

história não pode ser realizada exclusivamente pela análise de um sítio isolado do seu contexto 

natural e social, por isso a necessidade de se entender a distribuição espacial dos assentamentos 

dentro de um sistema, já que cada sítio assume uma tarefa específica e complementar, portanto, 

deve ser compreendido como uma das células de um sistema produtivo muito mais amplo.  

Concordamos com Binford que o estudo de um único sítio limita a compreensão 

holística e diacrônica do comportamento e organização na pré-história. Isto não significa que não 

haja necessidade de escavações sistemáticas, intensivas e controladas (em sítios bases, por 

exemplo), que, dadas suas particularidades em termos regionais, fora utilizado (ou preferido), para 

a realização de um estudo intra-sítio mais ‘refinado’, por assim dizer, inclusive tendo como 

pressuposto teórico-metodológico o uso de superfícies amplas por decapagens que é 

extremamente eficaz (Leroi-Gourhan, 1972). 

O que é frisado e, que nesse ponto, somos adeptos; é a necessidade crucial de: 

� Pesquisas inter e multidisciplinares, como proposto por Morais (1999a, 2006. Ver também 

Criado Boado, 1996); 

� Da compreensão efetiva dos processos formativos (Cf. Schiffer, 1972, 1983, 1987; Araújo, 

1995, 1999, 2001; Silva-Méndes, 2007); 

                                                
25 Para definição de artefato, ecofato e estrutura vide Renfrew & Bahn (1993). 
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� Da observação sistemática da paisagem (envolvendo estudos intensivos de geologia, 

geomorfologia, sedimentologia, paleoambiente – o ‘fator geo proposto’ por Morais, 1999b, 2000. 

Ver também Djindjian, 1991, em especial capítulo 14). 

� De prospecções sistemáticas de levantamento e localização de outros sítios arqueológicos ou 

ocorrências; 

� Estudo e compreensão da distribuição espacial dos sítios arqueológicos em uma área – fator 

que envolve o mapeamento detalhado da área de pesquisa, com plotação dos sítios em cartas 

geológicas, geomorfológicas, hidrográfica, sedimentológica, geofísica etc.; análise de fotos aéreas, 

fotos de satélite, imagens de ocupação do uso do solo e outras ferramentas disponíveis e 

indispensáveis à pesquisa arqueológica do século XXI; 

� De estudos extremamente refinados das relações entre estes sítios e os geoindicadores (Morais, 

1999a, 2006) ou marcos paisagísticos (Cf. Silva-Méndes, 2007); 

� De estudos estatísticos e comparativos das cadeias operatórias dos diferentes remanescentes 

culturais resgatados pela pesquisa (Fagundes, 2004b, 2004d, 2005a, 2006a, 2006b, 2006c). 

Enfim é necessário empreendermos a tão falada análise inter sítios, que não se 

trata de comparações simplistas entre conjuntos artefatuais (Stark, 1993, p. 93) 26. 

Em suma, os estudos regionais (ou de área), cooperam para compreensão das 

especificidades de cada sítio, seus contextos organizacionais e seus papéis dentro dos subsistemas 

ambiental e sócio-cultural. Aliás, Binford considera a mobilidade como uma ‘estratégia’ de 

adaptação à realidade da paisagem onde o grupo desenvolve suas atividades sociais definindo 

padrões de estocagem de recursos, freqüência de mudanças nos sítios bases (residential base), 

distâncias percorridas para captação de recursos dispersos no ambiente, tempo gasto, organização 

tecnológica, tipos de sítio, troca de informações com outros grupos etc.; podendo ser classificada 

em dois tipos residencial e logística27, cada uma produzindo tipos distintos de assentamentos 

(Binford, 1980, p. 13-15; 1983a [1979], p.284-286; 1990, p.136-140)28. 

 Assim, apresenta dois modelos para delinear estas estratégias e contextos 

organizacionais entre grupos de caçadores coletores: o forrageiro e o coletor, ambos bem 

                                                
26 Obviamente, há inúmeras limitações para a pesquisa arqueológica, sobretudo em nosso país onde o incentivo é ‘reduzido’. 
Entretanto, nada impede que, mesmo mediante as restrições, as pesquisas sejam norteadas nestas perspectivas. 
27 A mobilidade residencial produziria sítios residenciais e locações ligadas à aquisição de recursos locais, enquanto a logística além 
dos já citados sítios produziria outros relacionados às atividades específicas e programadas, tais como field camps, stations e caches 
(Binford, 1980). Ver também discussão em Hitchcock & Bartram (1998, p.33-34). 
28 “Risk management has reference to ‘choices’ made with regard to a suite of alternative tactics (and trade offs), which can be 
expected to vary with the properties of the gross environment. These choices will not be directly ‘determined’ by environment 
properties; however, since risk-management strategies also have reference to complex variables such as conspecifics and their 
behaviors in the context of varying effective environments. Nevertheless, because risk-management strategies are energetically 
based, they are understandable in ecological terms” (Binford, 1990, p.272). 
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difundidos e utilizados em recentes trabalhos arqueológicos (Binford, 1980, 1983e) 29. Segundo 

Kelly (1992) não fora a pretensão de Binford que os conceitos de ‘foranging’ e ‘collectors’ 

tornassem-se tipos, na verdade, ele os usou como ferramentas conceituais que o ajudassem a 

pensar sobre a organização da mobilidade referente as atividades forrageiras e, assim, 

compreender o papel que essa mobilidade desempenhava na formação de sítios arqueológicos. O 

que Kelly afirma é que muitos não entenderam a intenção original de Binford, uma vez que "(...) 

A literatura arqueológica está repleta de exemplos relativos aos modelos forrageiros e coletor 

seguidos de esforços para criticarem as descrições comportamentais dos dois conceitos enquanto 

ignoram o que é realmente importante, as diferenças organizacionais que eles abrangem" (Kelly, 

1992, p. 45). 

O que os modelos de Binford apresentam são as diferentes formas organzacionais 

que grupos pré-históricos utilizaram para maximizar os recursos de um território (que 

adicionaríamos culturalmente definidos), demarcando os movimentos ‘cíclicos’ durante um 

determinado período de tempo e os diferentes tipos de sítios estabelecidos ao longo destes 

movimentos que podem ser residenciais ou logísticos (Binford, 1980, 1982, 1983a, 1983b, 

1983e). 

  O modelo forrageiro tem como principal característica a ausência de estocagem 

de recursos pelos grupos que o adotam visto que a procura de alimentos ou matérias-primas é 

realizada diariamente. Está identificado, sobretudo com grupos que ocupam ambientes tropicais 

ou equatoriais30, que apresentam alta mobilidade residencial, pequena permanência nos 

assentamentos e baixa variabilidade de sítios arqueológicos (Binford, 1980).  

Em relação à organização tecnológica, o conjunto artefatual destes grupos estaria 

vinculado à noção expediência, ou seja, os instrumentos são manufaturados, usados e descartados 

segundo a necessidade do momento, neste caso produzindo assentamentos, do ponto de vista 

tecnológico, mais simples já que a manufatura é uma resposta a uma determinada tarefa imediata 

(Cf. Binford, 1983a; Bamforth, 1986; Chatters, 1987; Nelson, 1991; Andrefsky, 1994; Odell, 

1996).   

Entre os grupos com estratégia forrageira Binford classificou dois tipos de sítio: 

                                                
29 Vide Chatters, 1987; Hitchcock, 1987; Kelly, 1992; Politis, 1996; Sanger, 1996; Amick, 1996; Dias, 2003; Jones et alli, 2003; 
Bueno, 2005; Silva-Méndes, 2007; entre outros.  
30 O trabalho de Sanger (1996) no golfo do Maine, Estados Unidos (região de clima temperado); demonstra, por meio da análise 
estratigráfica de vários sítios, que os grupos de caçadores coletores pré-históricos que ocuparam a região têm uma estratégia muito 
mais próxima da forrageira: “(...) All the evidences points to movement of residence in response to seasonal availability of key 
resource (...) T he pre-European occupants of the Gulf of Maine fit the cold weather forager model” (Sanger, 1996, p.519) [grifo 
do autor]. Esta pesquisa demonstra que se deve ter cuidado ao estabelecer generalizações sem avaliação cuidadosa do material 
empírico. Os modelos facilitam o trabalho do arqueólogo para compreensão do comportamento cultural, mas, não necessariamente, 
devem ser compreendidos como leis. 
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� Residential base (sítio base) – centro das atividades de subsistência, onde os processos sociais 

são levados a cabo realmente, tais como manufatura, manutenção e reciclagem dos artefatos, 

preparo de alimentos e outras tarefas do grupo. Neste tipo, a mobilidade mais significativa está 

basicamente representada pela mudança de um sítio base para outro que, dependendo do grupo e 

do ambiente que ocupam, pode ocorrer redundância no uso do espaço. Como o padrão de descarte 

ocorre com maior freqüência nestas bases residenciais onde há re-ocupações contínuas, nelas 

existe maior visibilidade do registro arqueológico. 

� Locations (locações) – são locais com períodos breves de ocupações, relacionados às atividades 

específicas. Neste tipo de sítio a visibilidade do registro arqueológico é muito baixa devido à 

existência de poucos vestígios. Estão espalhados pela paisagem, podendo ser considerados como 

acampamentos provisórios ligados, sobretudo, às atividades extrativas e/ ou de caça. 

  No modelo coletor os grupos estão logisticamente organizados, deste modo, as 

atividades sociais são altamente planejadas para alcançarem determinado fim. Assim, são 

organizadas expedições de procura em antecipação à necessidade social, de modo que um 

determinado grupo possa seguir do sítio base para os acampamentos temporários (que servem de 

apoio para a exploração de determinadas locações), onde são executadas as estratégias de busca 

dos recursos almejados (Binford, 1983a, p.285).  

Grosso modo, os coletores são caracterizados pela busca e estocagem de 

recursos, uma vez que o grupo realiza expedições logisticamente organizadas durante alguns 

períodos do ano. Segundo Binford, estes fatores têm implicações diretas na formação do registro 

arqueológico (Binford, 1980, p.10).  

O conjunto artefatual estaria alicerçado, sobretudo, aos pressupostos de curadoria, 

isto é, em que artefatos são manufaturados em antecipação do uso, transportados de um sítio para 

outro e constantemente reciclados31 (Cf. Binford, 1983a; Bamforth, 1986; Chatters, 1987; Nelson, 

1991; Andrefsky, 1994; Odell, 1996; Daniel Jr., 2001). Além disso, as ferramentas usadas por 

grupos de estratégia coletora podem ser diferentemente manufaturas, utilizadas e descartadas em 

resposta ao papel que assumiram dentro da organização tecnológica do grupo. Deste modo, a 

variabilidade é considerada muito mais em termos funcionais do que culturais (Binford, 1983a, 

p.285) 32. 

                                                
31 Isto não equivale a dizer que entre os grupos com estratégia coletora não haja artefatos expedientes ou vice-versa. Para Daniel Jr. 
(2001), o uso do termo curadoria estaria vinculado às questões de transporte, em suas palavras “Carrying items from one location to 
another in anticipation of future use is a common way in which curation is employed in the literature an has the added virtue of 
constituting the main sense in which Binford used the term” (Daniel Jr., 2001, p.250). 
32 Em “Archaeology as Anthropology” (1962) Binford já afirmava que a variabilidade dos conjuntos artefatuais é funcional 
percorrendo três categorias distintas, de modo que só pudesse ser compreendida por meio do contexto primário no qual o artefato 
estava inserido, isto é: domínio tecno-econômico, domínio sócio-técnico e domínio ideo-técnico (Binford, 1962, p.219; vide 
também Binford 1983[1979]). Estes domínios seriam responsáveis pelo intermédio entre os indivíduos e seu ambiente em termos 
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Em suma, os grupos com estratégia coletora deixam o sítio base e estabelecem 

um acampamento/ estação onde as estratégias de captação de recursos podem ser planejadas e/ ou 

executadas. O processamento de comida, por exemplo, pode ser feito em campo para facilitar o 

transporte e, então, o alimento é consumido na base residencial. Grosso modo, estes grupos 

buscam recursos específicos em contextos particulares (Binford, 1983a; 1980). 

  Além dos sítios base e locação, Binford classifica três novos tipos para esta 

estratégia33 (Binford, 1980, p.12): 

� Field camps – que seria um centro operacional temporário, onde os grupos comem, dormem 

etc. Diferenciam-se conforme o recurso procurado. 

� Stations – sítios que apresentam um propósito especial, por exemplo, local de observação da 

rota de animais. 

� Cache – local utilizado temporariamente para armazenamento dos recursos obtidos. 

  Para o autor diferentes formas de sistemas de subsistência/ assentamento e 

estratégias de mobilidade geram tipos de sítio diferentes (Binford, 1990), uma vez que 

organizações tecnológicas que não são análogas (ou seja, que respondem a distintos propósitos) 

produzem conjuntos artefatuais díspares. Conseqüentemente, os processos culturais de um mesmo 

grupo podem produzir um registro arqueológico tecnologicamente diverso, tanto em relação aos 

processos de produção, quanto ao design, na medida em que cada sítio é uma unidade básica de 

interpretação adquirindo determinada especificidade dentro da atividade que está inserido, 

portanto, é integrante de um sistema produtivo complexo, sendo incapaz de explicar o contexto 

geral (social, econômico, tecnológico e cultural) que faz parte (Binford, 1983a, p.270) 34. 

  Entre os Nunamiut, grupo Esquimó que utilizam a estratégia coletora e 

intensamente trabalhado por Binford (1978b); ele enfatiza a formação tipos diferentes de 

organização tecnológica para a obtenção de matéria-prima, manufatura e uso de conjuntos 

artefatuais: personal gear, site furniture35 e situational gear, ambos produzindo tipos distintos de 

                                                                                                                                          
sociais, econômicos e ideológicos. Logo, seu modelo de compreensão de dinâmica cultural na pré-história está enraizado em dois 
pontos fundamentais: a) sua concepção de adaptação extra-somática ao ambiente; b) assim como sua compreensão de como 
funcionam os sistemas de assentamento de grupos de caçadores coletores (Cf. Fagundes, 2004, p.26). 
33 Entretanto, há uma série de locações que foram utilizadas com finalidades específicas entre grupos com estratégia coletora (vide 
Binford, 1983d, p.326).  
34 Há um imenso debate na literatura, sobretudo entre Lewis R. Binford (1989) e James R. Sackett (1982, 1990) sobre a 
variabilidade dos conjuntos artefatuais líticos no registro arqueológico focando principalmente a questão estilística (para detalhes 
vide Hegmon 1992, 1998; Dias & Silva, 2001; Fagundes, 2004b; Parkinson, 2006). O embate entre os dois autores nasce 
justamente nas questões relativas à variabilidade dos conjuntos artefatuais. Para Sackett a variabilidade diz respeito às questões 
culturais, uma vez que a organização tecnológica está vinculada ao processo de ensino-aprendizado (cognição), portanto arraigada à 
tradição tecnológica. Já Binford, como exposto, acredita que esta variabilidade pode estar relacionada às questões funcionais e 
adaptação ao meio social e natural. 
35 Site furniture são itens que compõem o assentamento, sendo considerados parte dele. “(...) the most common items or features are 
hearth stones, hearths, anvils used in pounding bones for broth (...) Weights for tends and other anchoring functions are very 
common items of site furniture (Binford 1983a, p. 278). 
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remanescentes culturais que, em um exame arqueológico pouco acurado, segundo o autor, pode 

gerar interpretações errôneas considerando os assentamentos como provindos de diferentes grupos 

“étnicos” 36. 

Logo, os personal gears (estojos pessoais) apresentam artefatos curados37, mais 

bem elaborados, tendo sua manufatura efetuada em estágios diferentes já que em função da 

procura de matéria-prima estar alijada à realização de outra atividade qualquer, possivelmente a 

produção ocorra em lugares diferenciados, além disso, o comportamento de padrão de descarte 

dos instrumentos que os compõem não é similar ao daqueles que constituem o situational gear.  

Já os artefatos relacionados ao situational gear são manufaturados conforme a 

precisão (expedientes), sendo que todas as etapas de manufatura ocorrem em um único espaço, 

além disso, o design pode ser bastante específico e limitado em resposta ao pouco tempo 

disponível38 (Binford, 1983a, p.282-284).  

Binford categoricamente afirma que se devem esperar diferentes tipos de design e 

técnicas de redução para ferramentas funcionalmente similares em função do papel que assumem 

na organização social em um mesmo sistema cultural. Entrementes, critica uma visão normativa 

das técnicas (Binford, 1983a; 1983b), que fundamentaria uma indústria homogênea aos moldes 

das interpretações realizadas por Françoise Bordes para o paleolítico médio europeu (Bordes, 

1968) ou da variabilidade isocréstica de James R. Sackett (1977, 1982, 1985, 1986a, 1986b, 

1990).  

Seu enfoque funcional e ecológico (muitas vezes não compreendido e 

interpretado como generalizante), aliado a sua definição materialista e funcionalista de cultura39, 

derivada da então Escola Antropológica norte-americana que a concebia como um instrumento 

de um processo de adaptação ao ambiente (social e natural) 40, por outro lado, permitiu a 

                                                
36 Crítica que Binford faz aos trabalhos de Françoise Bordes sobre tecnologia lítica do paleolítico médio europeu. Ver também 
Audouze & Leroi-Gourhan, 1981. 
37 Os personal geas são compostos por uma série de instrumentos relacionados com a proteção, alimentação, aquecimento etc. No 
texto estamos abordando exclusivamente os instrumentos líticos. 
38 Esta é uma das razões que determinaram os impasses entre L. R. Binford e J. R. Sackett relacionados à questão do estilo, já que 
para o primeiro a organização tecnológica responde à flexibilidade adaptativa, diferente de Sackett que a define como escolhas 
culturais vinculadas ao processo de ensino-aprendizado (vide discussão em Dias & Silva, 2001; Fagundes, 2004a, p. 20-44; 
Fagundes 2004b, p.117-146).  
39 Para detalhes sobre definição funcional de cultura vide MALINOWSKI, B. Uma teoria científica da cultura. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1975b, em especial capítulo 04 “O que é cultura?”, pp.42-47. Como contraponto, vide: BOAS, F. Os objetivos da 
pesquisa antropológica [1932]. IN: CASTRO, C. Franz Boas: Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2004, pp.87-
109; ou Cuche (2002). O texto de Eric R. Wolf (2003b) é outro interessante trabalho para se pensar (e repensar) o uso do conceito 
de cultura em Arqueologia, em sua letra, enquanto panacéia ou problema. 
40 Sobretudo por meio do evolucionismo multilinear de Julien Steward, que advogava pesquisas em torno de pressupostos sobre 
adaptações ecológicas (ecologia cultural). Binford foi (e ainda é) criticado por seu conceito ‘nanico’ de cultura, compreendida como 
meio extrassomático de adaptação ao ambiente. Entretanto acredito ser fundamental, para o estabelecimento de uma crítica real, a 
compreensão historicista da formação da Antropologia norte-americana, sobretudo no pós-guerra (ou seja, durante a Guerra Fria). 
Além disso, qual o interesse maior da obra de Binford?  Na sua letra: “(…) If we define culture as man’s extrasomatic means of 
adaptation (…) in the partitive sense culture is an extrasomatic adaptive system that is employed in the integration of a society 
with its environment and other sociocultural systems. Culture in this sense is not necessarily shared; it is participated in by men” 
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elaboração de várias críticas sobre seu trabalho (Sackett, 1982, 1986a, 1986b, 1990; Wiessner, 

1982; Gould, 1980, 1985; Schiffer, 1985; Gould & Saggers, 1985; Gould & Yellen, 1991; 

Bamforth, 1986; Andrefsky, 1994. Vide também: Llamazares & Slavutsky, 1990; Hegmon, 1992, 

1998; Dietler & Herbich, 1989, 1998; Fagundes, 2004a, 2004b, 2005a). 

  Além disso, a variabilidade inter sítios pode ser compreendida como relacionada 

ao comportamento de adaptação conforme uma dada situação. Usando suas palavras “(...) 

Atividades são parte de estratégias, e cada atividade ou evento representa um julgamento não 

somente enquanto parte de experiências passadas e condições presentes, mas objetivos futuros 

também (...) alguns comportamentos estão relacionados às condições do momento (...) que são 

indicadores do caráter sistêmico da adaptação” (Binford, 1983 [1978], p.330-331). Assim, o 

sistema adaptativo, estruturado por questões ambientais, condiciona não somente a variabilidade 

inter sítios, mas também os modelos de redundância no uso do espaço e as próprias divergências 

das seqüências dos remanescentes arqueológicos causadas pelas múltiplas ocupações de uma 

mesma locação (o palimpsesto apontado por muitos autores. Ver Gallay, 1986).  

Binford propõe que as estratégias mudam conforme as necessidades e atividades 

executadas em certo período do ano. Esta sazonalidade tem repercussões diretas na formação do 

depósito cultural (Binford, 1983 [1978], p. 331; ver também debate com Sackett no texto de 

1989). Enfim, para ele o “olhar” para o registro arqueológico, bem como a sua interpretação, 

perpassa por concepções que coligem características ecológicas, funcionais e adaptativas (levando 

em conta aspectos naturais e culturais), de forma que se possa compreender o que ele chama de 

dinâmica interativa do passado (Binford, 1989) e, mais recentemente, os modelos globais 

terrestres (Binford, 2001). As escolhas (como são assinaladas por Sackett, 1982) vão além das 

estruturas cognitivas, refletindo outras questões que suplantam histórias étnicas (Cf. pressupostos 

de Bordes, 1968), já que sua própria definição de cultura a caracteriza como um instrumento para 

que o homem possa suprir suas necessidades41, um meio flexível capaz de reorganizar a sociedade 

mediante novas situações a fim de alcançar determinado objetivo (Cf. Fagundes, 2004a, p.28). 

  Os objetivos da Middle Range Research (MRR) estariam centrados em observar 

e compreender as ligações entre o estático e o dinâmico, sobretudo por meio da compreensão das 

                                                                                                                                          
(Binford, 1965, p.205). “Culture is mankind’s extrasomatic means of adaptation, and seeing it only as a conservative, stability-
fostering phenomenon does not help us to understand its variability or its changes” (Binford, 1989, p.62). Acredito que ele esteja 
mais interessado em compreender as conexões culturais, uma vez que o conceito chave de seus trabalhos seja ‘organização’, 
entretanto esta prerrogativa necessita ser mais bem pensada e trabalha, quiçá, em futuro próximo. Além disso, as concepções 
teóricas de Binford já não são as mesmas daquelas advogadas nos anos de 1970 (ou 1980), visto que hoje ele está mais preocupado 
com o que ele denominou de modelos globais terrestres (Binford, 2001). 
41 Necessidades de qualquer nível: econômico, social, político, cultural, simbólico etc. 
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estratégias organizacionais de um dado grupo que, por sua vez, estão condicionadas por diferenças 

ambientais, captação de recursos e a própria organização social42 (Binford, 1987, p.504-505). 

  Polly Wiessner elabora críticas baseando-se nos conceitos de Binford (1980). 

Assim, apresenta novos subsídios que extrapolam as “imposições” ambientais sobre as estratégias 

adaptativas e de mobilidade dos grupos pré-históricos. Para a autora a variação organizacional 

entre grupos de caçadores coletores é resultado do arranjo em torno tanto dos produtos necessários 

à sobrevivência do grupo, quanto das relações sociais da produção. Portanto, os remanescentes 

culturais podem ser considerados como frutos das interações intra e inter grupos, da estrutura 

interna do sítio, das relações de troca, da variação estilística dos artefatos, ou seja, das estruturas 

vinculadas à cultura e ao modo de vida (Wiessner, 1982, p.171). 

Ou seja, para Wiessner a variabilidade só pode ser compreendida analisando os 

produtos das interações inter e intra-grupos, tanto por conseqüências diretas na organização em 

torno dos recursos, quanto por “n” fatores que delineiam as estratégias dos grupos pré-históricos, 

geralmente ligados a uma faceta social, política ou mesmo simbólica. Neste caso, os grupos pré-

históricos estavam cerceados (e não determinados/ limitados) pelas questões ambientais que, de 

certa forma, representam um aspecto significativo no tocante à compreensão da organização 

social de um grupo (Wiessner, 1982, p.173-174).Todavia a organização social (e tecnológica) 

também é derivada de uma série de facetas de ordem cultural, sendo igualmente influenciada por 

questões sociais, por interdependência, interações, trocas (sejam comerciais ou políticas), 

casamentos, por regras, por mitos, por aspectos simbólicos, ritualísticos etc. 

Logo, sem desmerecer o enfoque ecológico (que é de suma e crucial 

importância), apontamos para o leque de oportunidades em que a sobrevivência humana, 

manutenção e perpetuação da cultura estão envolvidas, sobretudo levando em conta que os 

processos e conexões culturais não são estanques, e por isso apontamos a necessidade da análise 

sistêmica, holística e diacrônica dos fenômenos (para detalhes vide Sackett, 1982, 1990; Dietler & 

Herbich, 1989, 1998; Lévi-Strauss, 1989; Hegmon, 1998, 2003; Gosselain, 1998, 1999; 

Hitchcock & Bartram, 1998; Fagundes, 2004a, 2005a, 2006b, 2007a) 43.   

                                                
42 Na verdade, acreditamos que a palavra “organização” seja a máxima do pensamento de Binford. 
43 Assim, como Kent (1997), acreditamos que na pesquisa arqueológica seja qual for o direcionamento teórico e metodológico 
assumido pelo pesquisador, muitas vezes é necessário o uso de diferentes paradigmas a fim de se obter uma visão muito mais 
completa do passado (holística). Não se pode negar a contribuição do pensamento histórico-culturalista (muitas vezes criticado pelo 
normativismo exacerbado), da ecologia cultural (considerada determinista), do processualismo (rotulado de generalizante) ou do 
pós-processualismo (que privilegia as estruturas de significação), além das inúmeras ramificações que estas posturas assumiram. A 
Arqueologia pode ser flexível em seus posicionamentos já que, sob nosso olhar, não há leis rígidas que norteiem o comportamento 
humano, do mesmo modo que seria impossível admitir uma verdade absoluta – a dialética é uma resposta. Podemos indicar 
hipóteses válidas, nunca determiná-las. Assim, nossa posição é indicar modelos e gerar hipóteses sobre os processos que 
influenciam o comportamento, estes com reflexos na formação do registro arqueológico, sempre que possível estabelecendo um 
diálogo entre as diversas correntes teóricas. 
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Segundo Chatters (1987), há uma tendência em se pensar o modelo proposto por 

Binford (1980) para compreensão das estratégias adaptativas de povos pré-históricos, como um 

contínuo unidimensional pelos quais os diversos grupos de caçadores coletores distribuídos por 

diferentes ecossistemas podem ser enquadrados. Ele não elabora uma crítica aos pressupostos 

binfordianos, mas a esta disposição para uma postura reducionista pelo qual o modelo é aplicado 

(ou compreendido), fato que não reflete a pretensão de Binford (Chatters, 1987, p.337). Chatters 

considera o comportamento humano como multidimensional e plural, sendo, portanto, difícil 

encontrar um modelo único que englobaria todas as formas de adaptações na pré-história 

(Chatters, 1987, p.338-340) 44.  

Deste modo, a mobilidade e o sistema de assentamento, enquanto estratégias de 

aspecto social podem ser compreendidas como escolhas sendo influenciadas por fatores 

ambientais, de maximização para obtenção de recursos, por regras, por tabus, por inter-relações 

grupais, pela variabilidade estilística etc. (Cf. Wiessner, 1982; Hitchcock, 1987; Hitchcock & 

Bartram, 1998; Jones et alli, 2003).  

Por outro lado, como Binford (1980, 1982, 2001), acreditamos que cada sítio 

desempenha um papel ímpar dentro de um sistema de assentamento, respondendo, muitas vezes, 

às questões específicas do sistema produtivo e assumindo um contexto particular que envolveria o 

estabelecimento de novas estratégias e escolhas, porém dentro da conduta social do grupo. 

Justamente por isso questões relacionadas à mobilidade, variabilidade intra e inter sítios e sistema 

de assentamento apresentam-se hoje nas diversas perspectivas teóricas como fundamentais para 

que realmente haja uma elucidação clara do comportamento, modo de vida e dinâmica cultural no 

passado. Neste caso, em Arqueologia se faz necessário o casamento de perspectivas conforme a 

realidade da região que trabalhamos, dos processos formativos do registro arqueológico, e, 

sobretudo, das questões que pretendemos responder.  

Hitchcock & Bartram (1998), após intensivo e sistemático trabalho de campo 

com grupos San do Kalahari, apresentam uma perspectiva que compreende territorialidade, 

mobilidade, padrão de uso do espaço, organização tecnológica etc.; como engajados às escolhas 

que definem um sistema técnico45, responsável pelas diferenças tanto entre grupos quanto dentro 

                                                
44 Concordamos com Chatters neste sentido. Os modelos de tecnologia coletora e forrageira não podem ser considerados como os 
dois universos exclusivos de interpretação das estratégias de grupos de caçadores coletores, mas, quiçá, ápices de um contínuo, pelo 
qual os grupos podem percorrer em função de vários motivos decorrentes da sazonalidade de recursos, opções culturais e políticas 
etc. Da mesma forma, acreditamos que os modelos podem ser extrapolados para interpretação da organização tecnológica de grupos 
ceramistas semi-sedentários que usam a mobilidade como forma de maximização de recursos e adaptação ao meio social e natural 
em que estruturaram seus modos de vida e culturas. 
45 Os autores usam a definição de Lemonnier (1986, p.172-173) para sistema técnico: “(...) ‘a group of significant choices... 
compatible or incompatible with other choices’ (...) and consist of arbitrarily and conventionalized assigning of meaning to 
elements…” (Hitchcock & Bartram, 1998, p.30). 
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de um mesmo grupo, referentes às questões de gênero, idade, status social, ideologia etc. 

(Hitchcock & Bartram, 1998, p.30. Cf. Lemonnier, 1998). 

Para os autores o sistema técnico traz características significativas acerca das 

estratégias de mobilidade dos grupos pré-históricos. Tal prerrogativa foi formulada pela 

observação etnoarqueológica dos grupos supracitados, que se movimentam na paisagem em 

função de inúmeros fatores incluindo distribuição dos recursos e a própria existência de outros 

grupos humanos. Neste caso: “Estratégias de mobilidade são respostas organizacionais para as 

propriedades estruturais do ambiente social e natural” (Hitchcock & Bartram, 1998, p.33). 

Portanto, as estratégias de mobilidade estão vinculadas a uma série de decisões 

que permeiam padrões de movimento, tamanho e composição do grupo, estratégias de exploração 

de recursos e tecnologia que, por sua vez, dependem de questões relacionadas à estação do ano, 

tipos e densidade de recursos disponíveis, facilidade de transporte etc. Além destes fatores, as 

questões sociais também assumem função relevante, podendo ser traduzidas por visitas familiares, 

trocas, casamentos, doenças e mesmo a morte, pois, segundo os autores, “(...) a morte de um 

indivíduo freqüentemente leva um grupo a abandonar o sítio e mover-se para outro local” 

(Hitchcock & Bartram, 1998, p.33). Deste modo, se atrelam a um emaranhado de questões 

próprias de um sistema cultural, que só podem ser compreendidas por meio de uma análise 

sistêmica (e diacrônica) do comportamento humano relativo ao sistema produtivo, ambiente, 

organização tecnológica, fatores sociais e políticos, universo simbólico e religioso etc. 

Entre os grupos do Kalahari todas estas facetas relacionadas às estratégias de 

mobilidade foram observadas em diferentes proporções em função de questões culturais ou 

ambientais/ ecológicas, que se resumem tanto em relação à densidade e localização de recursos 

durante específicas épocas do ano, quanto aos fatores sociais que incentivam ou restringem o 

movimento. Assim, foram registrados dois tipos de movimento para os grupos de estratégia 

forrageira e para os agropastoris do Kalahari: o residencial e o logístico (Cf. definições de Binford, 

1980). 

Sobre a mobilidade, para Panja (2003) há dois níveis que podem ser observados 

por meio do exame do registro arqueológico, ou seja, sem dados etnográficos: (01) regional; (02) 

sítio arqueológico. A análise intra-sítio fornece a compreensão de como a mobilidade por ser 

observada pelo exame de um único assentamento. Conforme Panja (2003, p.105), diferentes 

pesquisadores têm utilizado diversificadas variáveis de modo que eles possam estabelecer 

hipóteses sobre as mudanças referentes ao movimento via evidências arqueológicas: (01) tamanho 
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do assentamento; (02) forma das residências46; diversidade do conjunto artefatual; remanescentes 

faunísticos e vegetais; distribuição dos resíduos em um sítio etc. (Panja, 2003, p.105-106). 

Assim, por exemplo, a quantidade de resíduos em um assentamento pode indicar 

o tempo de permanência de um grupo em um local. Segundo a autora, na literatura há uma 

tendência em classificar os implementos líticos de grupos sedentários como mais pesados e 

robustos isto devido à diminuição dos problemas relacionados ao transporte47. Além disso, em 

locais onde a mudança não é constante, os grupos humanos tendem a acumular mais posses, fato 

que explicaria o registro destes grupos mais denso (Panja, 2003, p.109). 

  Do mesmo modo, repetidas ocupações em um único local podem gerar grande 

diversidade e volume de cultura material, portanto, deve-se estar alerta para tal questão já que 

diferentes grupos podem ter reocupado um único local em curtas estadias e períodos de tempo, o 

que explicaria a densidade e mesmo a variabilidade artefatual48 (Panja, 2003, p.110. Binford, 

1980). 

  Logo, para se compreender as mudanças na mobilidade, deve-se empreender uma 

análise espacial intra-sítio privilegiando todas as suas estruturas e buscando entender o 

comportamento por meio da variabilidade nos diversos tipos de artefatos e ecofatos, evitando 

problemas: (01) Na compreensão das diversas áreas de atividades; (02) Diferentes maneiras em 

que o sítio foi utilizado. 

Panja adverte para questões relacionadas a padrões de higiene49, permanência no 

sítio, áreas de descarte, áreas de desenvolvimento de atividades específicas, como categorias de 

análise fundamentais para evitar distúrbios na interpretação (Panja, 2003, p.111. Vide também 

Murray, 1980; Hitchcock, 1987). Para ela, descartes especializados, distância entre fogueiras/ 

casas e área de descarte podem aumentar conforme o processo de sedentarização, crescimento do 

espaço do assentamento e características de estocagem.  

A diminuição da mobilidade residencial (Cf. Binford, 1980), interfere na 

distribuição espacial dos vestígios sensivelmente, sobretudo na área interna de atuação dos grupos 

                                                
46 Há uma tendência em se considerar casas circulares e semicirculares relacionadas aos grupos nômades e casas retangulares com 
grupos sedentários (Panja, 2003, p.105). 
47 Vide Andrefsky (1994), Kuhn (1994), Pecora (2001). A pesquisa de Robrahn González (1989, 1999), no vale do Ribeira de 
Iguape, SP; demonstra que inversamente aos conjuntos líticos de caçadores coletores da mesma área, caracterizados por De Blasis 
como: “(...) pequenos muito retocados e reciclados, principalmente ponta de flecha e raspadores (De Blasis, 1999, p.275); na 
indústria dos agricultores ceramistas: “(...) os artefatos são sempre grandes, pesados, feitos principalmente sobre fragmento de bloco, 
detritos de seixos e grandes lascas” (Robrahn González, 1999, p.301). Devemos refletir que esta mudança no inventário tecnológico 
diz respeito ao material lítico, a crítica elaborada por muitos arqueológicos sobre esta percepção, por assim dizer , é que 
desconsidera itens materiais como cestaria ou implementos de madeira, notoriamente mais leves e que auxiliam diretamente no 
transporte. 
48 Neste caso, há outras questões que devem ser pensadas para a análise intra-sítio como discutiremos: padrões de higiene do grupo, 
reaproveitamento de estruturas, ações naturais como as enchentes e enxurradas (comuns em nossa área de estudo) etc. 
49 Não seria redundante afirmarmos que estamos conscientes de que higiene pode remeter a um olhar etnocêntrico, vinculado às 
nossas próprias concepções, uma vez que, como muitos aspectos da cultura, a noção de higiene é extremamente particular. 
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humanos e pela tendência de criação de áreas de atividades especializadas. Além disso, quanto 

maior permanência em um assentamento, aumenta a necessidade de limpeza do local, o que, por 

sua vez, geraria distintos padrões de descarte (Panja, 2003, p.111) 50.  

Cabe destacar que cada grupo humano apresenta um modo específico de dar cabo 

aos seus resíduos, ou seja, cada um tem noções particulares de higiene e, assim, podem manter 

seus espaços organizados (e limpos) de maneiras bem diferenciadas, sem contar que há uma 

diversidade imensa sobre a percepção de como cada objeto pode ser usado e, inclusive, descartado 

(Panja, 2003, p.111) 51. Isto, por sua vez, não desmerece a importância em se compreender a 

estrutura de um dado sítio, já que este é um importante aspecto que permite deduzir estratégias de 

mobilidade por meio do registro arqueológico (Panja, 2003, p.112). 

Destarte, a ênfase sobre um aspecto particular do estudo da estrutura do sítio, seja 

o exame da área de atividade ou manutenção do comportamento, pode ser somente levada a cabo 

dependendo da natureza e contexto do registro arqueológico, pois os artefatos nem sempre são 

deixados originalmente onde foram usados, além disso, um sítio e/ou estrutura utilizados por 

muito tempo também podem ter mudado seu caráter e contexto (Panja, 2003, p.112).  

 

1.2.2. Os contextos organizacionais na pré-história – modelos arqueológicos: 

Todavia, a averiguação empírica dos padrões de mobilidade de grupos pré-

históricos é obtida (e deve ser) via trabalhos de campo por meio de pesquisas sistemáticas de 

prospecção e levantamento de sítios arqueológicos e ocorrências, que resultará na escolha 

(controlada) de assentamentos destinados à escavação perante as características peculiares 

(disposição no espaço, compartimento geomorfológico, material de superfície etc.).  

Para coligir estes dados de campo são, assim, necessárias as pesquisas 

multidisciplinares, sobretudo para compreender a distribuição espacial destes sítios na paisagem, 

partindo da premissa que o estudo de sítios isolados do seu contexto natural e cultural nos fornece 

pouco sobre a dinâmica e comportamento no passado, assim ideal é a escolha por varredura em 

todos os diferentes compartimentos da paisagem, realização de baterias de datações absolutas 

(para controle das relações temporais inter sítios), estudos palinológicos e, conseqüente, 

paleoambientais, ecológicos etc. (Morais, 1999a, 2006; Criado Boado, 1996; Gamble, 2001). 

                                                
50 Para diferenciação de tipos de resíduos e descarte vide Schiffer, 1976, 1987; Brooks, 1993; Wilson, 1994. 
51 Binford (1987) apresenta uma discussão sobre limpeza e concentração de resíduos (primários ou secundários), conforme áreas de 
atividades e/ou tipos de sítio, que auxilia na compreensão da formação do registro arqueológico. O padrão de limpeza da área 
doméstica é diferente das “áreas periféricas” do sítio base (abrigo temporário, área masculina de conversação, áreas de atividades 
específicas etc.) ou de outras locações (hunting camp, por exemplo), neste caso a acumulação de resíduos é diferenciada. Além 
disso, dentro das áreas habitacionais pode haver maior ou menor concentração de resíduos conforme condições climáticas. Tais 
informações foram obtidas pela observação etnográfica entre os Nunamiut (de estratégia coletora) e os Alyawara (de estratégia 
forrageira) e cooperam para o entendimento das estruturas internas e diferenciação entre assentamentos (Binford, 1987, p. 499-501). 
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A produção de cartografia digital (com base nos constantes avanços da 

engenharia e da informática) é outro instrumento eficaz de controle do que está sendo pensado 

arqueologicamente, que nos remete a produção de mapas de altimetria, planimetria, plotação de 

vestígios, estratificação etc. Em laboratório, desta forma, temos uma visão mais ampla dos dados 

de campo que, somados às análises dos conjuntos artefatuais e refinados pelo arcabouço teórico, 

nos permite a avaliação do contexto sistêmico, mais assertivo do que inferido. 

Nelson (1998) apresenta importante contribuição para compreensão do processo 

de abandono entre grupos que ela nomeia de middle-range societies (ou sociedades 

intermediárias) 52. São grupos com baixa mobilidade; menos complexos que as chamadas 

sociedades-estado; apresentam como meio de subsistência, além da caça e coleta, uma agricultura 

incipiente; estando agregados em assentamentos com liderança institucionalizada limitada 

(Nelson, 1998, p.53). Assim, o processo de abandono constitui uma estratégia de mudança no uso 

do espaço, seja em relação aos sítios, locais ou regiões, sendo que a ação que permite esse 

movimento/ mudança dentro dos aspectos da dinâmica social inerentes aos grupos humanos, 

envolvendo questões de negociações sociais, gênero, idade, conhecimento etc. (Nelson, 1998, 

p.55).  

  Além disso, a autora (embasada em outros trabalhos arqueológicos e 

etnográficos), afirma que nunca há um total abandono dos assentamentos, sempre havendo 

possibilidade de freqüentes visitas devido a vários motivos, sejam de ordem econômica (captação 

de alguns recursos disponíveis no local), ritualística (realização de rituais para os ancestrais que ali 

habitaram, visita a sepultamentos etc.), social, cultural ou ideológica.  Logo, o abandono de áreas 

residenciais pode ser considerado como estratégico, um processo dinâmico de continuidade e 

reorganização de um espaço regional (Nelson, 1998, p.58). Além do mais, ele também pode estar 

vinculado às questões de ideologia, negociação e poder, mediação social. Portanto, os 

movimentos de um grupo devem ser compreendidos como um processo, envolvendo relações 

sociais e não exclusivamente como um evento isolado ou definido pela obtenção de recursos 

(Nelson, 1998, p.61). 

Outro importante trabalho relacionado às questões sobre mobilidade e 

organização tecnológica é assinado por Shott (1986). Apoiando-se em pesquisas arqueológicas 

(além de exemplos etnográficos), o autor apresenta uma série de dados sobre a observação no 

registro arqueológico da mobilidade de grupos com estratégia forrageira.  Segundo ele, há 

                                                
52 Grupos que apresentam maior complexidade social que bandos de caçadores coletores (Cf. Service, 1962), porém menor 
complexidade quando comparados aos chamados estados ou nações da Meso-América, por exemplo. Podemos considerá-los 
grupos semi-sedentários que apresentam como estratégia de subsistência caça e coleta generalizadas e agricultura incipiente. 
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variáveis existentes nos conjuntos artefatuais evidenciados no registro arqueológico que permitem 

a compreensão e caracterização da tecnologia forrageira com alta mobilidade. Entre as categorias 

que devem ser vislumbradas nos artefatos estão: (01) Diversidade – número distinto de tipos ou 

classes de ferramentas no conjunto artefatual; (02) Versatilidade – número de tarefas que uma 

ferramenta pode ser utilizada; (03) Flexibilidade – Denota o alcance do uso de determinado 

conjunto artefatual. 

Assim, a mobilidade emprega certas restrições à tecnologia de um dado grupo. 

Como uma das características da estratégia forrageira é a alta mobilidade existem impedimentos 

relacionados, sobretudo, ao transporte das ferramentas. Esta característica, por sua vez, cria 

impossibilidade em relação à especialização do conjunto artefatual que passa a ser multifuncional 

(verdadeiros “canivetes suíços”, Cf. Fogaça, 2001) 53.  

Outrossim, os artefatos tornam-se menores e mais leves, mais versáteis, menos 

especializados e seu design é adaptado para garantir sua portabilidade. Ou seja, a tecnologia lítica 

forrageira é elaborada de forma a criar equipamentos para uso mais amplo possível, visto que: 

 “(…) mobility may be such an important constraint on the 
design of tools and the size of technological inventories, greater 

understanding of its role in the organization of technology is required. 

This understanding will have the added virtue of making the study of 

prehistoric mobility strategies possible from archaeological remains. 

Since mobility has been identified as one of the principal aspects of 

foragers adaptations in a wide variety of habitats (…) its study should 

be one of the most important areas of future research on forager 

societies” (Shott, 1986, p.20) [grifo nosso]. 

 

  Destarte, Shott ressalta a necessidade de se conhecer o papel da mobilidade sobre 

possíveis restrições tecnológicas no qual, segundo o autor, sem este conhecimento cairemos em 

uma compreensão restrita da organização tecnológica na pré-história. Sendo assim, devemos nos 

ater na compreensão das relações entre mobilidade e organização tecnológica a fim que possamos 

corretamente elucidar a dinâmica cultural na pré-história (Shott, 1986, p. 20-21).  

  Sob nosso ponto de vista, os conjuntos artefatuais devem ser observados em 

diferentes contextos de modo a filtrar o que é possível, ou não, inferir sobre portabilidade, 

flexibilidade ou funcionalidade do inventário tecnológico lítico, relacionando tais características 

com mobilidade, uso e descarte.  

                                                
53 Tomka (2001) apresenta uma visão contrária a esta vertente, afirmando que são as exigências funcionais, isto é, o uso social e não 
a mobilidade, portanto a portabilidade, que influenciam os atributos formais de um artefato lítico. Dependendo da tarefa a ser 
executada, um razoável número de lascas expedientes poderia responder positivamente às necessidades (por exemplo, o descarne de 
um coelho ou de um veado), enquanto para outras, tais como o descarne de um bisão, artefatos bifaciais ou raspadores têm uma 
eficiência maior e, portanto, são exigidos para tal tarefa. Assim, expediência e curadoria não estariam exclusivamente ligadas às 
questões de mobilidade (Tomka, 2001, p.210-213). Segundo Jones et alli (2003) embora o debate na literatura sobre a natureza da 
relação entre mobilidade e organização tecnológica esteja presente, e que as hipóteses levantadas por Tomka (2001), sejam de 
grande valia “(...) most agree that the relationship is important, regardless of how tactical details pay out in particular situations” 
(Jones et alli, 2003, p. 06). 
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A resposta é a realização de dados estatístico-comparativos entre as diferentes 

variáveis de análise desses conjuntos líticos, selecionando recorrências (e diferenças), entre os 

elementos analisados em laboratório (como é feito no capítulo 05). Além disso, o contexto 

arqueológico em que foram evidenciados é um ponto crucial da pesquisa. Ou seja, buscamos 

resultados integrados entre teoria e método interpretativo-reflexivo à interpretação e compreensão 

dos conjuntos artefatuais dos sítios de terraços em Xingó. 

Kuhn (1994) é outro autor que aponta para o interesse crescente em se 

compreender as relações e efeitos da mobilidade sobre a tecnologia. Seu trabalho diz respeito à 

identificação no registro arqueológico do que ele chama de mobile toolkits
54 (ou personal gear, 

Cf. Binford, 1983a [1979]).  Em função do alto nível de mobilidade residencial entre grupos com 

estratégia forrageira, é essencial a existência de um estojo pessoal contendo ferramentas que são 

constantemente exigidas no curso das atividades. Segundo o autor, saber reconhecer as 

características deste equipamento auxilia os arqueólogos a compreenderem as adaptações da 

estratégia forrageira na pré-história por meio dos dados obtidos da tecnologia lítica (Kuhn, 1994, 

p.426). 

  A existência deste estojo pessoal tem como exigência à minimização do custo do 

transporte e, portanto, as ferramentas que o constitui deveriam ser a priori duráveis e 

multifuncionais (Cf. indicações de Shott, 1986). Para o autor, o inventário que é transportado junto 

ao grupo está relacionado a uma série de fatores limitados tanto pela portabilidade, quanto pelo 

custo do transporte. Assim, o tamanho dos artefatos líticos, portabilidade e função, estariam 

vinculados (Kuhn, 1994, p.428-429): (01) Freqüência e escala da mobilidade residencial (Cf. 

Binford, 1977, 1979; Kelly 1988, 2000; Kelly & Todd, 1988; Shott, 1986); (02) Número de 

recursos disponíveis (Cf. Bleed, 1991; Torrence, 1983); (03) A distribuição espacial da matéria-

prima (Cf. Bamforth, 1986, 1991; Jones et alli, 2003). 

  Utilizando-se de cálculos estatísticos focando massa do artefato, o autor 

demonstra que contrariando as expectativas de multifuncionalidade das ferramentas dos estojos 

pessoais, a maximização do custo do transporte obriga que estes sejam compostos por uma 

variedade de pequenas lascas não aptas a essa característica, mas, pelo contrário, às tarefas 

especializadas (Kuhn, 1994, p.435). Além disso, o autor destaca a inclusão de núcleos nos estojos 

utilizados por grupos com tecnologia forrageira, fato que supostamente não se enquadra nas 

condições de portabilidade e minimização dos custos do transporte (Cf. modelo de Shott, 1986).  

Para Kuhn a inclusão deste material aos estojos, mesmo que supostamente ineficiente, pode ser 

                                                
54 Neste texto utilizaremos a tradução de estojo pessoal. 
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explicado pela multifuncionalidade de núcleos como ferramentas, podendo ser utilizados como 

percutores, plainas, chopping tools, moedores, bigornas, enfim, uma série de atividades pelas 

quais as pequenas lascas seriam ineficientes (Kuhn, 1994, p.436-437).  

  De antemão destacamos que esta realidade é observada em alguns sítios 

classificados como “de atividade específicas” estudados nesta tese, a exemplo dos sítios Topo, 

Curituba II, Porto Belo II; onde os conjuntos artefatuais estão representados por artefatos de sílex 

(muitos núcleos reaproveitados ou raspadores sobre seixo unifaciais) e em dimensões maiores que 

nos demais assentamentos. No Topo, por exemplo, 30,76% dos artefatos stricto-sensu apresentam 

peso acima de 100g; no Curituba II, 30,0%; no Porto Belo II, 40,0%. Já no sítio Justino (Fase 04, 

agricultores ceramistas), que notoriamente apresenta um conjunto artefatual menos especializado, 

observa-se que apenas 22,0% estão acima de 100g, porém nenhum ultrapassando 200g, diferente 

dos sítios citados com ferramentas pesando até 400g. Assim, os conjuntos artefatuais estariam 

respondendo tanto às questões de portabilidade (O que transportar? Para quê? Onde?), como 

indicado por Shott (1986), às escolhas e estratégias (Jones et alli, 2003), à funcionalidade (Kuhn, 

1994; Tomka, 2001). 

  Em uma série de artigos focando as relações entre tecnologia lítica, 

disponibilidade de rochas aptas ao lascamento e padrões do uso do espaço, Bamforth apresenta 

dados interessantes que podem auxiliar na compreensão de como grupos pré-históricos se 

moviam, quais as categorias que podem ser utilizadas para o esclarecimento desta dinâmica e, 

sobretudo, a formação do registro arqueológico (Bamforth, 1986, 1990, 1991).  

Segundo o autor, existem relações intrínsecas entre tecnologia e disponibilidade 

da matéria-prima que influenciam muitos aspectos da organização social, inclusive o próprio uso 

do espaço e, conseqüentemente, o modo em que os grupos pré-históricos definiam, planejavam e 

executavam sua mobilidade (Cf. Bamforth, 1990, p.97-99). 

Além disso, para Bamforth (1990), as estratégias de manufatura e uso de artefatos 

líticos não são determinadas exclusivamente pelos meios de subsistência ou pelo sistema de 

assentamento dos grupos pré-históricos, como proposto por Binford (1983 [1979], p.270). 

Também indica problemas entre a relação curadoria e estratégia coletora relacionados aos tipos e 

graus de mobilidade, conforme os pressupostos de Binford (1980), tidos como generalizantes 

(Bamforth, 1990, p.97-98).  

O autor não considera que a mobilidade esteja exclusivamente delineada por 

estratégias de subsistência e engajada no modelo coletor ou forrageiro (Cf. Binford, 1980), 

apontando que a mobilidade também poderia estar vinculada à organização tecnológica a partir da 

procura da matéria-prima, por exemplo, ou que a curadoria estaria vinculada somente ao modelo 
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coletor, pelo contrário, seria a disponibilidade de matéria-prima apta à confecção do aparato 

instrumental lítico, tanto relacionada à obtenção e qualidade, responsável pela organização 

tecnológica, isto é: quantidade de rochas disponíveis versus aptidão ao lascamento; distância das 

jazidas até o sítio base; qualidade da matéria-prima; tempo e energia disponíveis entre o grupo 

para a atividade de procura; tipo de matéria-prima versus tipo de instrumentos versus atividade/ 

uso social etc. (Bamforth, 1990, p.99). 

Em outro estudo sobre tecnologia lítica e variabilidade nos sítios arqueológicos 

em uma área costeira do estado da Califórnia, Estados Unidos; Bamforth (1991) apresenta dados 

empíricos que demonstram que o modelo de ocupação desta região parece não ter sofrido 

modificações temporais ou espaciais. Basicamente o conjunto artefatual está composto por 

artefatos de sílex (dividido em quatro tipos distintos), sobretudo bifaces, agrupados em dois tipos 

de técnicas de redução: percussão direta com queima da matéria-prima e percussão direta sem 

queima da matéria-prima. 

Após minucioso exame dos conjuntos artefatuais, os resultados apontaram para 

três tipos distintos de sítios na área estudada que ele denomina de seasonal residential base (sítios 

mais complexos com diversidade de atividades sociais), short-term camp (que indica uma única 

ocupação ou múltiplas pequenas ocupações ao logo do tempo, porém com poucos vestígios), 

limited-use sites (evidências de ocupações muito breves). Mesmo com estas diferenças funcionais 

nos diversos assentamentos, percebeu-se a tecnologia empregada na manufatura de implementos 

líticos foi a mesma, o que sugere “(...) o padrão geral da ocupação humana naquela área parece 

não tem sido modificado” (Bamforth, 1991, p.227). 

  O autor, entretanto, salienta as restrições da análise tecnológica de artefatos líticos, 

já que, segundo ele, devemos reconhecer os limites dos instrumentos de pedra para “contar-nos” 

sobre o comportamento humano, na medida em que estes nem sempre estão presentes nas 

atividades realizadas pelos grupos pré-históricos (Bamforth, 1991, p.228).  

De qualquer forma, sua pesquisa demonstra que uma única estratégia pode ser 

responsável por diferentes formas de adaptação (cultural e natural). Sendo assim, no registro 

arqueológico dos diversos tipos de sítio não houve modificações tecnológicas, espaciais ou 

temporais, já que devido às interações de diversos fatores permaneceu estável por todo este 

período, não causando alterações na organização tecnológica e, conseqüentemente, nos tipos de 

ocupação. Sendo assim, a variabilidade não estaria tão evidente (Bamforth, 1991, p.231). 

No caso específico de sua área de pesquisa, ele indica os seguintes fatores como 

responsáveis pela regularidade e uniformidade tecnológica na análise intra e inter sítios: (01) 

Todos os sítios representam ocupações temporárias por pequenos grupos; (02) Tarefas exigidas; 
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(03) Acesso à matéria-prima ao longo do tempo; (04) Solução de diversos problemas envolvendo 

a tecnologia lítica parece não ter mudado durante as diversas ocupações. Portanto, para Bamforth 

não há mudança já que não ocorrem alterações nos problemas envolvidos que, por sua vez, está 

aliada a disponibilidade de recursos constante, disponibilidade de rocha para o lascamento, 

número de ocupantes dos assentamentos mais ou menos igual, tudo isto congregado a nenhuma 

modificação significativa nas condições ambientais. Ou seja: 

 “(...) it suggests that local conditions often mediate 
the factors conditioning technological behavior and that our analyses 

must be sensitive to such conditions and the interpretative ambiguity 

they may create (…) it emphasizes the importance of patterned variation 

in technological behavior. Because all prehistoric human groups needed 

tools under varying conditions, we should expect them to have relied on 

varying strategies of tool production and use” (Bamforth, 1991, p.321). 

 
Sendo assim, o arqueólogo não deve realizar apenas pesquisas exaustivas em 

torno da cultura material em si, mas desenvolver “ferramentas” ou “métodos” que auxiliem na 

compreensão da dinâmica cultural do passado, promovendo condições que permitam o 

diagnóstico apurado dos modelos de variabilidade a fim de elucidar questões acerca: (01) Das 

diversas adaptações e apropriações dos grupos pré-históricos; (02) Como a variabilidade se 

expressa na relação inter e intra-sítios; (03) Como compreender a mobilidade dos grupos pré-

históricos em meio aos contextos organizacionais; (04) A existência ou não de um padrão regular 

para a mobilidade e como se expressa no registro arqueológico; (05) Dos diversos tipos de 

assentamentos pré-históricos sua variabilidade e seus padrões.  

Um destes procedimentos seria a compreensão da distribuição dos sítios 

arqueológicos no espaço, privilegiando categorias acerca dos distintos tipos de sítio; do abandono 

do assentamento; redundância em sua utilização; remanescentes culturais evidenciados; 

distâncias; visibilidade; tamanho; já que os mesmos variam em relação aos seus papéis 

organizacionais dentro de um sistema cultural (Binford, 1982, 1987; Gould, 1978; Wilson, 1994; 

Tomka, 1993, 2001; Bleed, 1986; Siegel & Roe, 1986; Brooks, 1993; Nelson, 1998; Daniel Jr., 

2001; Jones et alli, 2003; Parkinson, 2006; Fagundes, 2006b, 2006c; Silva-Méndes, 2007; Póvoa, 

2007). 

 

1.3. Formação do registro arqueológico – comportamentos de abandono/ descarte e 

problemas de interpretação: 

Um dos teóricos sobre o processo de formação do registro arqueológico e sua 

interpretação como essencial para compreensão e reconstrução do passado via inferências 

comportamentais é Michael B. Schiffer. Dentro dos aportes da Nova Arqueologia, estabelece que 

o registro arqueológico é resultado tanto do comportamento humano enquanto reflexo de 
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atividades sociais, quanto dos processos naturais (Schiffer, 1972, 1975, 1976, 1983, 1984, 1987, 

1988, 1996; La Motta & Schiffer, 2003). Logo, segundo ele, os remanescentes obtidos em 

escavações não são sistemas culturais fossilizados, sendo que os artefatos estão sujeitos a uma 

série de processos culturais e não-culturais que ocorrem entre o período de tempo que foram 

manufaturados, utilizados, descartados e, posteriormente, evidenciados nas pesquisas 

arqueológicas. Portanto, o registro arqueológico é um reflexo distorcido ou transformado do 

sistema comportamental do passado55 (Schiffer, 1984; La Motta & Schiffer, 2003, p.41). 

Justamente por isso arqueólogos devem privilegiar em suas pesquisas as 

características e formação destes processos que transformam os remanescentes arqueológicos 

espacialmente, quantitativamente e formalmente (Schiffer, 1976, p.11). Para o autor, estes 

processos culturais e não-culturais que interferem na formação do registro arqueológico são 

regulares e, portanto, sistemáticos, fator que permite o estabelecimento de relações entre os 

remanescentes arqueológicos e os sistemas culturais do passado, mesmo sendo o registro 

arqueológico estas “reflexões distorcidas” (Schiffer, 1972, p.157; 1976, p.12-13). 

  Há, conseqüentemente, dois contextos significativos para os estudos 

arqueológicos: o contexto arqueológico e o contexto sistêmico. Por contexto arqueológico 

entendem-se todos os elementos deixados em um sítio, localizados ou não em lugares específicos 

de descarte. Os elementos abandonados aleatoriamente, ou seja, sem que houvesse uma 

performance específica para a atividade de descarte, foram nomeados por Schiffer como “de facto 

refuse” 
56 (Schiffer, 1972, p.160).  

  O contexto sistêmico diz respeito ao processo cultural em que as atividades 

estavam inseridas, que em função do estado não-comportamental do registro arqueológico se faz 

necessário à realização de correlatos e dos modelos de fluxos ou cadeias comportamentais para a 

inferência deste passado cultural (Schiffer, 1972, p.160). Assim, é proposto um modelo baseado:  

� Na execução de correlatos – hipóteses testáveis (em laboratório) que podem indicar o 

comportamento de manufatura de determinado artefato, que se apresenta estático e, portanto, 

tendo uma natureza não-comportamental (Schiffer, 1976, p.13); 

� C-transforms – partindo do princípio da necessidade de criação de “leis57” que permitam 

relacionar variáveis de um sistema cultural dinâmico por meio do estudo das suas deposições 

                                                
55 Esse pressuposto não é compartilhado por Binford. Para ele os processos culturais não podem ser entendidos como distorções que 
afetam diretamente o registro arqueológico, ao contrário, fazem parte dos processos dinâmicos que representam os sistemas 
culturais (Binford, 1981b). 
56 Pode-se caracterizar os resíduos da seguinte maneira: primários (artefatos descartados no local do uso), secundários (artefatos 
descartados longe do seu local de uso, numa atividade de descarte planejada) e de facto refuse (aqueles materiais deixados no seu 
local de uso durante o abandono de uma área de atividade ou assentamento) [Cf. Wilson, 1994, p.43]. 
57 Estas leis, todavia, não devem ser pensadas como aquelas existentes nas ciências exatas, ou seja, não são normas exatas do 
comportamento passado, são consideradas hipóteses testáveis que podem, ou não, validar a pesquisa. Neste caso, baseia-se, 
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culturais e não-culturais, Schiffer oferece um modelo baseado em um hypothetical cultural 

system. Os c-transforms são leis que permitem a compreensão do processo de formação 

cultural dos assentamentos pré-histórico por meio da análise de seus componentes; 

� N-transforms - são os princípios que levam em conta os processos pós-deposicionais tais 

como vento, ação pluvial, ações químicas, agrícolas, biopertubações etc. 

Metodologicamente, Schiffer indica a construção do que ele chama de flow 

model (modelo de fluxo), que mais tarde será apresentado como behavioral chain ou cadeia 

comportamental (Schiffer & Skibo, 1997). Assim, segundo seus critérios, todos os remanescentes 

culturais evidenciados no registro arqueológico fazem parte de um sistema dinâmico que se 

decompõem, transformam ou combinam com outros elementos; os modelos de fluxos seriam, 

então, responsáveis pela inferência do ciclo de vida de um elemento qualquer, permitindo a 

compreensão em termos comportamentais do registro arqueológico (Schiffer, 1972, p.157) 58.  

Segundo Schiffer & Skibo (1997), há escolhas técnicas feitas pelo artesão pré-

histórico a partir da coleta da matéria-prima que influenciam toda a cadeia comportamental e 

apresentam efeitos tangíveis sobre as propriedades formais e as características de performance do 

artefato que persistem por toda sua vida útil. Cabe ao arqueólogo, dessa maneira, indicar os 

correlatos de restrições, oportunidades e potenciais que guiam o comportamento do artesão e 

permitem a compreensão da chamada cadeia comportamental (Schiffer & Skibo, 1997, p.31). 

Para Schiffer (1972, p.158):  

“For analytical purposes, the activities in which a 

durable element participates during its life, or systematic context, may 

be broadly divided into 5 processes: procurement, manufacture, use, 

maintenance, and discard. A process consists of one or more stages, such 

as the stages of manufacture of a ceramic vessel. A stage consists of 

one or more activities, which for some analyses might be further broken 

down”  

 

Nas concepções de Schiffer (e colaboradores vide Reid et alli, 1974, 1975; 

Schiffer & Skibo, 1997; La Motta & Schiffer, 2003; entre outros) existem condicionantes e 

restrições que atuam sobre o comportamento deposicional durante os processos formativos e, 

portanto, há necessidade da compreensão de como estes mecanismos influenciam os 

remanescentes culturais sedimentados em determinado sítio e/ou local (contexto arqueológico). 

Ou seja, como nem tudo está relacionado à conduta humana, é necessário o estabelecimento de 

uma teoria que explique a variação no comportamento deposicional, visto como um dos itens 
                                                                                                                                          
sobretudo, no método dedutivo já que nem sempre podemos inferir indutivamente sobre os contextos organizacionais do passado, 
via cadeias operatórias ou comportamentais. O empírico é responsável pela inferência de parte do processo cultural, porém é 
possível testarmos em laboratório prováveis hipóteses sobre a dinâmica cultural destes povos pretéritos, justamente por isso o uso da 
interdisciplinaridade, o diálogo com outras áreas do conhecimento, é tão necessário às pesquisas arqueológicas. 
58 Esta abordagem é muito semelhante ao conceito francês de chaîne opératoire (cadeias operatórias) utilizado para compreensão 
dos atributos formais e tecnológicos e variabilidade das indústrias líticas em estudo nesta tese. 
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priorizados pelas pesquisas. Assim, baseada nestes princípios, a literatura arqueológica hoje conta 

com um número significativo de trabalhos que tentam elucidar parte destes processos, muitas 

vezes utilizando a etnoarqueologia como ferramenta para a compreensão do uso do espaço, 

orientação deste uso e processos de abandono (Gould, 1978; Baker, 1978; Murray, 1980; Kent, 

1984; Siegel & Roe, 1986; Joyce & Johannessen, 1993; Tani, 1995; entre outros). 

La Motta & Schiffer (2003), destacam a necessidade crescente de se 

compreender os comportamentos de descarte e abandono por meio da elaboração de modelos que 

possam indicar as variações nestas atividades, sendo necessária à elucidação de determinados 

pontos essenciais à compreensão deste contexto comportamental, tais como: (01) Identificar o tipo 

de sítio em que os objetos foram depositados. (02) Correlações e tipos de objetos depositados 

juntos. (03) Indicar os “estágios” em que objetos ou estruturas entraram para o registro 

arqueológico. (04) Os tipos de atividades que afetaram os eventos deposicionais (La Motta & 

Schiffer, 2003, p.42). Além disso, os autores destacam que nem sempre a deposição cultural de 

elementos ou vestígios é produto de uma atividade de perda ou descarte, uma vez que “(...) 

pessoas podem remover um ou mais objetos ou espaço arquitetônicos de um sistema 

comportamental a fim de alterar a performance e organização de dada atividade, e redirecionar o 

fluxo de materiais, pessoas, energia e informações entre as atividades” (La Motta & Schiffer, 

2003, p.43). 

O trabalho de Priscilla Murray (1980) também se centrou nos comportamentos 

de descarte e abandono, valendo-se de dados etnográficos. Para a autora, ainda se sabe muito 

pouco como artefatos e estruturas foram descartadas ou abandonadas, conseqüentemente há um 

conhecimento restrito sobre os processos de formação do registro arqueológico (Murray, 1980, 

p.490). 

Logo, como podemos compreender este processo cultural, destacado por muitos 

como essencial na atividade arqueológica (Schiffer, 1972; Binford, 1977)? Quais escolhas ou 

comportamentos envolvidos e, sobretudo, como filtrá-los em nossas pesquisas? Como distinguir 

entre elementos intencionalmente descartados? Ou mesmo em que locações foram depositados: 

no local de uso, na área de manufatura? Algumas destas questões indicam a complexidade desse 

processo59. 

                                                
59 Devemos destacar que nem sempre o processo de abandono ou descarte é planejado. Imaginemos uma área de atividade no sítio 
base (habitação), temporariamente não-utilizada pelo grupo: uma oficina lítica, por exemplo. Neste espaço além de todos os 
estigmas que o caracterizariam como uma oficina (percutores, refugos de lascamento, núcleos, artefato semi-acabados etc.); 
podemos imaginar que esteja composto por alguns blocos que serviram de assento, uma fogueira com muito carvão, restos 
alimentícios, madeira, cachimbos quebrados de cerâmica etc. Toda sociedade também é composta por crianças que tem como parte 
das atividades culturais “brincadeiras”. Dando continuidade ao nosso exemplo hipotético, imaginemos que estas crianças reutilizem 
a área para estas brincadeiras da seguinte forma: removendo os blocos de assento; “chutando” a fogueira e espalhando o carvão para 
várias direções: dando continuidade ao processo de debitagem (partindo do princípio de imitação. Karlin & Julien, 1995), criando 
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  Murray após um vasto trabalho com dados etnográficos constatou que entre 

grupos sedentários e semi-sedentários há uma maior recorrência de criação de depósitos 

específicos para elementos (artefatos, estruturas ou ecofatos) não mais úteis, geralmente fora da 

área habitacional. Deste modo, os itens intencionalmente descartados seguem um padrão 

específico ditado pela conduta social do grupo.  Para grupos nômades, há dois padrões: no sítio 

base há uma tendência para o descarte fora da área habitacional, já para as demais locações ele 

pode ocorrer na própria área de atividade (Murray, 1980, p.497). 

  Siegel & Roe (1986), por sua vez, realizam um trabalho explorando outro ponto 

importante da pesquisa arqueológica: a distinção das diferentes áreas de atividade. Para eles é 

muito difícil reconstruir ou mesmo distinguir entre os diferentes tipos de locais onde são 

executadas as atividades primárias de áreas utilizadas como depósito de resíduos, assim como a 

investigação da relação entre tais elementos pode ser levada a cabo, ou seja, o que foi uma área de 

atividade primária e o que foi uma área de descarte? Em suma, como compreender a formação 

dos remanescentes culturais? (Siegel & Roe, 1986, p.97). 

  A dificuldade, segundo os autores, centra-se, sobretudo, nos diferentes tipos de 

preservação dos sítios, nos distúrbios pós-deposicionais e mesmo no desenvolvimento das 

atividades sociais de um dado grupo. Sendo assim, muitos trabalhos têm focado o exame dos 

sistemas comportamentais para documentar e avaliar a variabilidade dentro dos resíduos materiais 

transformados em remanescentes culturais. Para tal, locais recentemente abandonados são 

estudados para gerar interpretações que possam ser considerados modelos para os estudos em pré-

história (Siegel & Roe, 1986, p.96-97). 

  Utilizando o método chamado de k-means cluster (vide Kintigh & Ammerman, 

1982), os autores estabelecem relações entre o contexto arqueológico e o contexto sistêmico em 

uma área da Amazônia peruana, com os grupos Shipibo. Este método é utilizado para a realização 

de inferências sobre a disposição espacial dos remanescentes arqueológicos em um sítio a fim de 

uma possível distinção de áreas de atividades. Para tanto, eles baseiam-se na premissa que os 

elementos, orgânicos e não-orgânicos, estão diferentemente associados nas diversas áreas onde 

são levadas a cabo as atividades sociais, isto, é claro, conforme o comportamento cultural de um 

                                                                                                                                          
novos estigmas nos núcleos, marcas nos percutores e aumentando de forma significativa os refugos de lascamento, isto é, a 
organização tecnológica passa a não estar de acordo com os elementos que foram anteriormente depositados no solo por artesãos 
experientes, entre outras façanhas infantis. Por motivos desconhecidos, as crianças abandonam a área que depois de algum tempo é 
ocupada para a realização de outra atividade, para ser novamente utilizada para novas brincadeiras. Para complicar nosso exemplo, 
digamos que não houve tempo suficiente para que as ações naturais sedimentassem os resíduos materiais destas atividades 
(palimpsesto do tempo. Cf. Gallay, 1986). Após o abandono do sítio, posterior sedimentação e passados alguns séculos, arqueólogos 
escavando minuciosamente a área poderão classificá-la de que maneira? 
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grupo. Assim, por exemplo, locais com grande quantidade de material orgânico podem ter sido 

relacionados às áreas de deposição de cozinhas (Siegel & Roe, 1986, p.103-104). 

Os autores ainda advertem sobre a questão da preservação de sítios arqueológicos 

em áreas com forte acidez do solo, sobretudo relacionada à rápida deterioração de remanescentes 

orgânicos, indicando a necessidade de análise do sedimento, via ciências exatas, para obter-se um 

número significativo de dados em relação a esta dificuldade (Siegel & Roe, 1986, p.110). 

Por outro lado, ao analisarem o contexto sistêmico dos atuais Shipibo, percebem 

que as estruturas abandonadas por estes grupos são recorrentemente aproveitadas (Siegel & Roe, 

1986, p.107). Dependendo da distância que será percorrida pelo grupo, muito dos remanescentes 

das antigas estruturas (household furniture ou artefatos) são transportados para novas casas. 

Inversamente, quando as distâncias entre as residências novas e aquelas que foram abandonadas 

aumenta, espera-se uma soma muito maior de itens materiais que não são transportados, neste 

caso, deixados para trás (Siegel & Roe, 1986, p.106). 

  Deste modo, a diferenciação entre depósitos primários ou secundários e áreas de 

atividades (produção e uso), não pode ser observada somente pela intensidade ocupacional de um 

sítio (Cf. Schiffer, 1972). Outrossim, esta distinção pode ser vislumbrada por meio de categorias 

que facilitem a compreensão de como as atividades foram conduzidas pelo grupo e por meio da 

presença e ausência de estruturas (Siegel & Roe, 1986, p.110).  

  Para Joyce & Johannessen o estudo sistemático da formação do registro 

arqueológico fornece uma “ponte referencial” entre a cultura material (estática) e o 

comportamento cultural (dinâmico), visto que “(...) nos fornece um método pelo qual o 

comportamento humano no passado pode ser inferido por meio dos padrões materiais 

remanescentes do comportamento [cultural]” (Joyce & Johannessen, 1993, p.138).  

Em seu estudo etnoarqueológico, os autores buscam a compreensão da formação 

do registro arqueológico via a observação sistemática do processo de abandono de residências 

versus organização tecnológica e uso do espaço, sobretudo centrados nas estruturas materiais 

observadas no sítio durante o uso e abandono, ou seja, como foram executadas as atividades 

sociais e em quais circunstâncias o sítio foi abandonado (Joyce & Johannessen, 1993, p.139). 

  Os autores fornecem uma visão de que existem várias categorias de abandono 

(Cf. classificação de Schiffer, 1976, 1987), ou seja, se foi gradual e planejado ou se foi rápido sem 

premeditação alguma, neste caso deixando uma quantidade significativa de ‘de facto refuse’ 

(Joyce & Johannessen, 1993, p. 148-149). Logo, pesquisadores ao analisarem o processo de 

formação de sítios arqueológicos devem levar em conta a natureza do abandono que, por sua vez, 
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irá refletir aos tipos de atividades sociais realizadas ao longo da ocupação (Joyce & Johannessen, 

1993, p. 151). 

  A pesquisa sugere que as estruturas especializadas e os remanescentes culturais 

associados às áreas domésticas geralmente são menos afetados pelo processo gradual de 

abandono do que as próprias residências. Neste caso, quando estruturas especializadas, tais como 

áreas públicas ou cozinhas coletivas, estão isoladas no registro arqueológico, os remanescentes 

culturais podem ser mais úteis para a realização de inferências relacionadas ao comportamento 

cultural dos grupos no decorrer do uso destas estruturas em suas atividades cotidianas. 

  Para os autores, como no solo das residências a presença de ‘cultura material/ 

artefatos’ pode ser mais restrita, o processo de abandono é considerado como chave para 

compreensão da formação do solo arqueológico. Neste caso: “(…) A pesquisa confirma que o 

abandono de um sítio é um dos processos mais significantes responsável por transferir itens 

materiais do contexto comportamental para o arqueológico” (Joyce & Johannessen 1993, p. 151-

152). 

  Neste ínterim, podemos considerar que há dois comportamentos para a formação 

do registro arqueológico: um relacionado ao processo de descarte da cultura material não mais 

apta ao uso, e outro relacionado ao comportamento de abandono, ambos funcionando conforme 

padrões culturais do grupo (Binford, 1980, 1981a; Murray, 1980; Stevenson, 1982; Joyce & 

Johannessen, 1993; Brooks, 1993; Panja, 2003, entre outros). Devemos nos recordar, no entanto, 

que processos naturais também fundamentam a formação do registro, porém, seria uma das 

tarefas da arqueologia discernir entre o natural do cultural (Cf. Schiffer, 1976). 

  A cultura material (e/ou resíduos do processo de manufatura), considerada não-

apta à realização das atividades sociais, assim, pode ser descartada: (01) no local onde a atividade 

ou manufatura ocorreram – resíduos primários; (02) em locações específicas, tais como depósitos 

– resíduos secundários; (03) ou simplesmente abandonadas por um motivo qualquer – o então 

chamado de facto refuse (Cf. classificação de Schiffer, 1976). 

  Schiffer (1972, 1976) destaca ações culturais e naturais para estes processos, 

como aqui destacados, entretanto, vale lembrar (como destacado por Hodder, 1987), que existem 

questões que vão além das funcionais que podem explicar o comportamento de abandono, 

sobretudo aquelas de ordem simbólica como Hodder destacou em seu trabalho etnoarqueológico 

com os Ilchamus do Quênia60.  

                                                
60 Para arqueólogos com influência estruturalista ou pós-processual, o registro arqueológico pode ser compreendido como produtos 
das intenções e pensamentos das populações pré-históricas, ao contrário do pensamento processual que o vê como resultado do 
comportamento humano e processos de formação natural (Cf. Hitchcook & Bartram, 1998, p.30). 
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Sendo assim, não devemos esquecer que existem infinitas questões de ordem 

cultural, econômica, política, de status que podem estar relacionadas com os processos cognitivos, 

culturais e simbólicos que alicerçam o modo de vida de um grupo. Obviamente, é extremamente 

complicado extrapolar estes referencias via registro arqueológico que, ao nosso olhar, são as 

próprias condições do registro que possibilitarão a interpretação, isto é, como se apresenta ao ser 

evidenciado pelas intervenções em sub-superfície. 

  O estudo de cadeias operatórias oferece condições empíricas para que haja uma 

compreensão da organização tecnológica por meio do exame e interpretação das seqüências 

operacionais a partir das etapas, a saber: de concepção do que fazer, como fazer e para quê fazer; 

obtenção/ apropriação e transporte da matéria-prima; esquemas tecnológicos de redução do 

núcleo; obtenção de suportes e manufatura das ferramentas líticas61; o uso social dos conjuntos 

artefatuais; manutenção/ reparo e reciclagem; e finalmente, os processos de abandono. 

Além disso, o método de cadeias operatórias coopera para a realização de 

inferências sobre processos de ensino-aprendizado, exploração dos recursos disponíveis e uso 

social. Entretanto, somente quando a cultura material está associada a um contexto simbólico claro 

(como é o caso dos sepultamentos no sítio Justino) é que poderemos indicar seu uso ritualístico, se 

assim podemos nos reportar, porém restrito exclusivamente a algumas categorias analíticas62. 

  Logo, o que pretendemos assinalar é que estamos conscientes do leque de 

questões que envolvem a formação do registro arqueológico a partir dos processos de manufatura, 

seguindo pelo uso social e comportamento de abandono. Outrossim, pretendemos realizar um 

diálogo entre os métodos indutivo e dedutivo63, sobretudo priorizando uma abordagem diacrônica 

dentro do exame minucioso dos atributos formais e tecnológicos dos produtos de debitagem; sua 

distribuição espacial nos assentamentos; captação de matéria-prima; tipos de sítio conforme a 

organização tecnológica e variabilidade; associação aos sepultamentos como enxoval funerário; 

ambas observadas, entre outros pontos, para compreensão de um estilo, como discutiremos a 

seguir. 

                                                
61 É bom frisar que esta etapa pode não existir em casos específicos, sobretudo quando há o uso de lascas sem modificações 
posteriores ao processo de redução; ou o uso da técnica de talhe; ou o aproveitamento de resíduos do processo de redução, núcleos, 
por exemplo. O mesmo pode ocorrer com a etapa de manutenção e/ou reciclagem dos artefatos. 
62 Como veremos a frente, mesmo assim a interpretação é um ato extremamente complicado, por isso estamos convencidos que 
devemos eleger um número significativo de conjeturas que auxiliem à compreensão. Por exemplo, como explicar um número 
elevado de resíduos de lascamento associados a um sepultamento, sendo que estes não têm relação alguma como os suportes e 
artefatos também associados? 
63 “Método indutivo – cuja aproximação dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das 
constatações mais particulares às leis e teorias (conexão ascendente). Método dedutivo – que, partindo das teorias e leis, na maioria 
das vezes prediz a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão descendente). Método hipotético-dedutivo – que se inicia pela 
percepção de uma lacuna nos conhecimento acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a 
predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. Método dialético – que penetra o mundo dos fenômenos e da 
mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade” (Marconi & Lakatos, 2001, p. 106). 
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  Araújo (1995, ver também 2001), em uma revisão bibliográfica, apresenta uma 

série de sítios e as prováveis causas do movimento vertical de peças arqueológicas, algumas 

distanciando até quase um metro, colocando em pauta a prerrogativa de solos intactos ou mesmo a 

então chamada Premissa de Pompéia (Cf. Binford, 1981). Deste modo, segundo o autor, “(...) os 

vestígios arqueológicos podem ser mais antigos, contemporâneos ou até mesmo mais recentes de 

que a camada que os envolve” (Araújo, 1995, p.03). 

  Não há uma causa exata que explique esta movimentação das peças nos sítios por 

ele analisados, entretanto há uma recorrência que deve ser citada “(...) no tocante à litologia dos 

sedimentos; a maior parte dos sítios citados apresenta sedimentos arenosos” (Araújo, 1995, p.08). 

Assim, muitas podem ser as causas desta movimentação vertical, desde fatores biológicos 

(fitoturbação ou zooturbação,) até fatores mecânicos. Araújo destaca a necessidade de se observar 

o sítio arqueológico como entidades absolutamente flexíveis pelo qual “(...) as peças se 

comportam de maneira um tanto menos rígida e ideal do que se espera” (Araújo, 1995, p.23), o 

que incita o arqueólogo a realizar pesquisa mais apurada, isto é, desde entrevista com autóctones 

sobre fauna local, instrumentos usados na lavoura (se for o caso), ou análises mais avançados de 

tipo de sedimentos, aspectos ambientais etc. 

  Desta forma, gostaríamos de salientar nossa ciência sobre a abrangência que está 

envolvida a pesquisa arqueológica, das dificuldades existentes desde a compreensão da formação 

do registro a sua futura interpretação. Acreditamos que seja um modo seguro trabalharmos com as 

restrições antes de levarmos a cabo nosso estudo sobre organização tecnológica a fim de 

executarmos nossas hipóteses conforme proposta de trabalho que será aqui explicitada (Gamble, 

2001; Silva-Méndes, 2007). 

 

1.4. A Arqueologia dos lugares – observando o contexto sistêmico sob a ótica da paisagem: 

 

1.4.1. A Arqueologia da Paisagem: 

  O estudo da paisagem em Arqueologia envolve questões complexas sobre as 

maneiras com que grupos pré-históricos, conscientemente ou não, moldaram seus espaços sociais 

e culturais, situações que envolvem uma variedade de processos tanto relacionados à organização 

deste espaço quanto a sua modificação em função de uma diversidade de propósitos que incluem 

subsistência, questões de ordem econômica, social, política, cognitiva, ideológica, simbólica ou 

religiosa.  

  É coerente afirmarmos que as pessoas percebem, classificam e moldam a 

paisagem circundante a partir de processos simbólicos que podem estar vinculados às tradições 
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culturais do grupo, ao apego sentimental, à memória, aos mitos, enquanto local dos ancestrais e, 

não raramente, tendo como referências fronteiras sagradas e profanas (Knapp, 1999). Obviamente 

existem questões de cunho ecológico, adaptativo e funcional que fazem parte dessa complexa rede 

de significações (Silva-Méndes, 2007; Póvoa, 2007; Beltrão & Perez, 2006). 

Existem diferentes paradigmas sobre o uso do conceito ‘paisagem’ e, como era 

de se esperar, não há um consenso em Arqueologia, podendo ser pensado sob um viés mais 

ecossistêmico, evolutivo-adaptativo, funcionalista ou culturalista etc.  

Uma das inovações dos últimos anos são os pressupostos da subdisciplina 

‘Arqueologia da Paisagem’ que, de modo geral, estão marcados pelo uso – até mesmo abusivo –, 

das geotecnologias para levantamento sistemático de uma área arqueológica (Cf. Morais, 1999a, 

2000, 2006). Na letra de Morais (1999a, p.30): “Nascida britânica, a Arqueologia da Paisagem – 

landscape archaeology –, milita na interseção de vários ramos de núcleos disciplinares, 

recorrendo aos dados da Biogeografia, Geocartografia, Geografia Humana e Econômica, 

Geopolítica, Geoarqueologia, Zooarqueologia, Arqueobotânica, bem como outras disciplinas, tais 

como História, Antropologia, Sociologia, Arquitetura (...) Inevitáveis também são as ligações da 

Arqueologia da Paisagem com as coisa do patrimônio...” 

Há uma preocupação inerente a utilização desses métodos e técnicas a fim de que 

se identifiquem os sítios arqueológicos (e lugares, geoindicadores ou marcos paisagísticos) 

dispostos na paisagem e interligados a ela, ou seja, o desenvolvimento de estudos sistemáticos e 

integrais do registro arqueológico e da paisagem (esta última compreendida não como uma 

entidade passiva onde ocorrem os processos sociais ou como um recurso a ser explorado, mais 

como uma construção social), de forma a compreendermos e interpretarmos a distribuição 

espacial (e relacional) dos assentamentos, ocorrências, locais de interesse arqueológico e, 

conseqüentemente, os possíveis usos do espaço por populações pregressas, no que Criado Boado 

(1996), definiu como uma estratégia de investigação, identificação e compreensão do registro 

arqueológico com vistas à reconstrução de paisagens arqueológicas, bem como os processos de 

continuidade e mudança que constituíram a paisagem atual. 

  Graças aos avanços tecnológicos aliados às novas perspectivas da pesquisa 

arqueológica, muito têm se produzido em direção da compreensão da paisagem ‘arqueológica’, 

sobretudo com vistas às questões patrimoniais dos bens culturais, enquanto meios de conservação 

e valorização da memória sócio-histórica de uma dada sociedade (Criado Boado, 1991, 1996; 

Morais, 1999a). 
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 Desta forma, a Arqueologia da Paisagem envolve o uso de ferramentas 

multidisciplinares, sobretudo fornecidas pela Geografia e Geociências64 a fim de compreender as 

maneiras pelas quais os grupos pré-históricos ocuparam e modificaram a paisagem em função de 

suas práticas econômico-produtivas, sociais e culturais, da mesma forma entendendo como as 

pessoas foram influenciadas, motivadas e restringidas por ela (Morais, 1999a, 1999b, 2000, 2006).  

Segundo Morais (1999a, p.31-32), a Arqueologia da Paisagem (desenvolvida por 

meio de mecanismos inter e multidisciplinares), tem como foco o levantamento sistemático dos 

sítios arqueológicos que, não desmerece a escavação, mas privilegia uma ação não destrutiva 

representada por esses ‘levantamentos de área’. Logo, são realizadas intensivas pesquisas de 

identificação da distribuição de sítios em uma área, sobretudo com aporte das geotecnologias que, 

segundo o autor: 

“(...) a fidelidade do levantamento arqueológico tem 

mexido com o próprio conceito de sítio arqueológico (...) A boa 

qualidade da pesquisa no campo da arqueologia da paisagem depende do uso 

das geotecnologias, técnicas modernas para estabelecer, registrar e 

gerenciar paisagens e seus componentes. O uso do GPS (global positioning 

system), do SIG (sistema de informação geográfica), dos SGBs (sistema de 

gerenciamento de bancos de dados), dos SSRs (sistemas de sensoriamento 

remoto), dos softwares do sistema CAD (computer aided design) e CAM 

(computer aided mapping), maximiza os resultados pretendidos pelo 

profissional que escolhe percorrer esse caminho” (Morais, 1999a, p.32). 

 

  Dadas as nossas particularidades (e restrições), para essa tese não utilizamos as 

abordagens dessa Arqueologia da Paisagem, mais européia, por assim dizer, mas são 

imprescindíveis para a Arqueologia seus pressupostos, sobretudo relacionados ao ‘fator geo’ e o 

uso de tecnologias que cooperaram sensivelmente para a pesquisa; das novas formas de 

preservação ex situ, principalmente por meio de banco de dados digitais; e às questões 

patrimoniais enquanto forma de se preservar e resgatar (ou valorizar) a herança cultural que, no 

nosso caso enquanto nação, diz respeito a nossa história indígena (Morais, 2001). 

 

1.4.2. Da dimensão ecológica à visão culturalista da paisagem: 

Imprescindível à pesquisa arqueológica é a compreensão do entorno65 dos sítios, 

isto quer dizer, da paisagem onde se inserem os assentamentos pré-históricos, vista tanto em uma 

perspectiva natural, isto é, na sua materialidade, quanto em sua condição simbólica, grosso modo, 

                                                
64 Para revisão do conceito de paisagem em Geografia, vide Póvoa (2007). 
65 Segundo Póvoa (2007, p. 13), entorno físico: “(...) denota (...) a distribuição ou organização dos objetos fixos (em escala) ou 
formas espaciais sobre a superfície da terra”. 
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como é pensada, interpretada e simbolizada pelos grupos que a ocuparam, fazendo parte de sua 

organização social como um todo66. 

Acreditamos que a interpretação da paisagem sob o ponto de vista ecológico, que a 

compreende como o meio que garante a subsistência de grupos pré-históricos que encontravam em 

seus recursos energia necessária para sua manutenção ‘físico-biológica’; não é uma visão de toda 

equivocada, uma vez que é por meio da captação destes recursos obteníveis no meio que qualquer 

grupo humano sobrevive e, certamente, ocupam posição de destaque nas estruturas do grupo. O que é 

discutível seria a passividade destes grupos em relação ao meio (Parker, 2006, p.11). 

Assim, como Parker (2006), acreditamos que não é nada problemático pensar o 

ambiente enquanto forma de ‘solucionar’ problemas relacionados aos recursos econômicos/ 

subsistência, principalmente se, como Kelly (1992, p. 60), acreditarmos que não existem ‘jardins 

do Éden’ que possam fornecer todas as necessidades de grupos humanos, obrigando-os a usar a 

mobilidade como estratégia de maximização de recursos em diferentes locais da ‘paisagem’ (ver 

discussão em Kipnis, 2002). 

Sabe-se que esses problemas podem afetar diretamente a estruturação do 

comportamento humano incluindo, até mesmo, a escolha do assentamento (próximo das fontes de 

recursos, por exemplo). O fato é que este tipo de visão acaba por cercear uma compreensão 

reflexiva e holística dos fenômenos, escolhas e estratégias de uso do meio físico-biótico. Segundo 

Parker (2006, p.11) : “(…) diferentes culturas ao longo do tempo e do espaço tem percebido seus 

ambientes, suas paisagens e seus mundos diferentemente. Povos nem sempre escolhem para 

viver, interagir e ‘estar’, lugares que são mais benéficos [em termos econômicos e subsistência] 

como determinado pela Academia ocidental moderna”. 

Deste modo, acreditamos que este exame exacerbadamente “economicista” (e 

determinista), não explica por completo a égide humana, uma vez que enquanto ser cultural há 

outras necessidades tão quanto essenciais à sobrevivência além da alimentação, das matérias-

primas, dos recursos naturais que garantem o desenvolvimento tecnológico, da procura por 

abrigos etc. (Lévi-Strauss, 1989; Da Matta, 1981; Giannini, 2000). 

O manejo da paisagem abrange questões que extrapolam as condições 

adaptativas e de subsistência, relacionado aos aspectos de ordem cognitiva, ao apego sentimental 

ao lugar, às escolhas/ estratégias, políticas, ideológicas ou ritualística, enfim faz parte de uma rede 

                                                
66 Segundo Silva-Méndes (2007, p.142): “(...) [Dessa] relação entre Homem e Ambiente apropriações simbólicas do espaço são 
compreendidas dentro de um delimitador territorial que forma uma paisagem cultural, representada, no registro etnográfico, pelos 
mitos associados aos grupos humanos que mantêm uma relação duradoura com o local em que vivem. Essas relações revestem-se 
dos elementos que o Ambiente disponibiliza, como representam os mitos indígenas que reproduzem seus cenários de origem 
mesmo em ambientes distintos dos quais foram geridos e estabelecidos como tradição”. 
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de significação infinita. Sendo assim, esta visão ecológica pode ser considerada a compreensão 

objetiva da paisagem, pelo qual explica parte das relações homem versus meio. Contudo se 

esquece (ou faz ‘nanica’) das particularidades do processo histórico, das escolhas que são de 

ordem puramente cultural, das graduações do fato (Leroi-Gourhan, 1984a), a consciência inerente 

à condição humana que permite a ordenação, classificação, os modos de pensar e de agir, o 

relativismo e as próprias escolhas.  

Da Matta classifica esta ‘atitude’ como instrumentalista, ou seja, entende a cultura 

como uma resposta a certos desafios “(...) como um tipo de reação de um certo animal a um dado 

ambiente físico” (Da Matta, 1981, p.32). Ainda segundo o referido autor, as abordagens 

ecológicas (comuns tanto à Antropologia quanto a Arqueologia, vide Di Deus, 2007), o homem 

nem contempla nem pensa “(...) apenas reage ao ambiente natural, como uma espécie de cão de 

Pavlov” (Da Matta, 1981, p.43). Neste caso, quanto mais primitiva for a sociedade, mais fácil é a 

observação desta assertiva, visto que graças à baixa capacidade de acúmulo de energia, os seres 

humanos são ainda mais dependentes do meio natural em que vivem. 

Concordamos com Da Matta. Os grupos humanos ditos ‘primitivos’, mesmo 

aqueles não mais viventes e que a compreensão de seus modos de vida e culturas é possível 

exclusivamente pelo o que foi cristalizado no registro arqueológico; são capazes de pensar o 

pensamento, de criar regra-de-regras, agindo com especulação e consciência, no que Lévi-Strauss 

classificou como um pensamento pré-científico (bricolage), por assim dizer, isto graças à 

capacidade humana de interpretar e idealizar o mundo em que vive por meio da cultura (Da 

Matta, 1981, p.32. Lévi-Strauss, 1987, 1989).  

Se o ser humano é capaz pensar e repensar o meio que vive, por que se manteria 

passivo às condições impostas pelo ambiente?  Indo mais além, a cultura é o que permite a 

organização social por meio dos sistemas de significação criados, recriados e transmitidos por um 

grupo e que, de certa forma, dá sentido à vida em sociedade. Ou seja, o mundo em sua 

materialidade é pensado e compreendido pelas sociedades primitivas diferente da lógica tecnicista do 

mundo ocidental, mas não menos objetiva (Lévi-Strauss, 1987, 1989; Lévi-Strauss & Eirbon, 1990). 

Desta forma, sendo a cultura um sistema de significação, o meio físico onde o 

homem se instala faz parte deste sistema e, portanto, acreditamos que, como outras estruturas, 

também ele faz parte do fato social total (Mauss, 1974b). Somos adeptos à visão que compreende 

a paisagem enquanto uma construção social (ou elemento cultural), perpassando uma entidade 

física e assumindo um caráter duplo, um enquanto sua inerente materialidade e outra enquanto 

constituída por aspectos cognitivos e comportamentais, pois pode ser concebida como um sistema 
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de signos e símbolos apropriados e transmitidos por sociedades humanas (Acuto, 1999; Bradley, 

2000). 

Portanto, a paisagem em que se inserem os assentamentos arqueológicos (ou 

paisagem arqueológica) é vista aqui como um ambiente que ultrapassa os preceitos de uma 

entidade física intacta, mas que há uma relação intrínseca com a dinâmica cultural, compreendida 

como uma construção social, fundamentada pelos processos que atuam em uma sociedade67. 

Como Miguez aponta (2006, p. 72), acreditamos que para o desenvolvimento de 

um estudo reflexivo e integral da paisagem ‘arqueológica’, deve-se ter em mente a 

heterogeneidade dos espaços e suas características peculiares, de forma a interpretarmos as 

dinâmicas naturais e culturais que existem entre eles. O autor diferencia, deste modo, dois tipos de 

relações para o estudo integral e reflexivo da paisagem. Um primeiro natural, pelo qual define que 

as relações naturais existentes entre os diferentes espaços são decorrentes da posição que ocupam 

na paisagem e das próprias relações que estes desenvolvem entre os demais elementos (bióticos e 

abióticos, inclusive arqueológicos – processos formativos, por exemplo), podendo ser apreendidas 

por meio de perspectivas geomorfológicas ou ecossistêmica (ver também Silva-Méndes, 2007, 

Póvoa, 2007); e as relações entre as dinâmicas culturais, que: “(...) podem ser estudados a partir do 

uso e significado substancial, social e ideológico-religioso que uma sociedade confere a cada 

espaço dentro de uma paisagem local ou regional” (Miguez, 2006, p.72). 

Nesta ótica, as investigações arqueológicas devem transcender os espaços 

demarcados como assentamentos, para atender espaços territoriais amplos, ou seja, a paisagem 

arqueológica, percebida e compreendida pela sociedade que a ocupou cujas características são o 

resultado de fatores naturais e/ou humanos e suas inter-relações, no que Felipe Criado Boado 

caracterizou como conceito culturalista de paisagem (Criado Boado, 1991, p.06). 

Do mesmo modo, a compreensão destas inter-relações entre sociedade versus 

paisagem é um vetor central para elegermos nosso corpo de indagações acerca das possibilidades 

e restrições de como grupos humanos (com diferentes estratégias/escolhas de sobrevivência e 

subsistência, adaptabilidade e universo simbólico-cultural), estavam se movendo, apropriando-se 

e definindo seu espaço sócio-cultural, visto que “Entender a Geografia e o Meio Ambiente de uma 

determinada área é, assim, um importante aspecto da pesquisa arqueológica. Permite que um olhar 

                                                
67 Cf Lewis (1985, p.41) existem forças tangíveis e intangíveis que modelam qualquer paisagem cultural. Nas palavras do autor: “1. 
Physical environment, the raw material. All cultures must work with it, and it is rarely the same in two places. 2. knowledge and 
perception of what the environment is like (…) 3. Ambitions about how environments should be ordered and improved. Some 
ambitions are economic, concerned with improving man’s material lot (…) 4. Cultural strictures (…) as religious doctrine, or as 
political codes (…) 5. Tools that humans use to shape their tangible landscape. Particular tools leave particular marks, but the effects 
of any tool depends on the level of technological sophistication (…) 6. The cultural landscape, which can be viewed as: a. a 
collection of individual artifacts-houses, fences, roads, skyscrapers … b. types of landscapes – urban, rural, industrial, recreational, 
…c. landscapes taken as a whole.” 
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isolado no passado possa ser inserido em um contexto amplo e melhor compreensível” (Morais, 

1999a, p. 32), pois: “(...) entender o entorno de ambientação onde se insere um sítio arqueológico, 

construído e reconstruído em função do uso e da ocupação do solo, ajuda na tarefa de entender a 

vida pregressa e cultura” (Morais, 1999a, p. 32). 

Em todo o caso, ainda é muito forte a tendência na academia norte-americana sobre o 

uso do conceito de Landscape Ecology, bem como suas ramificações (evolutionary ecology, forangig 

ecology, behavioral ecology, por exemplo), bem como a vertente conhecida como Evolutionary 

Archaeology, que segundo Kelly é uma disciplina de caráter evolutivo relacionada com as 

persistências averiguáveis em meio à variabilidade do comportamento ao longo do tempo (Kelly, 

2000, p. 64. Ver também discussão sobre forrageamento em Kipnis, 2002).  

Grosso modo, o enfoque ecológico/ evolutivo tem como preocupação primordial 

à compreensão do uso espacial do ambiente por diferentes organismos. Como os fatores 

ambientais e as variáveis que afetam o sucesso evolutivo de determinadas espécies estão 

distribuídos de maneira heterogenia na paisagem, estes organismos devem se mover através 

destes espaços para fazer uso da energia e nutrientes, em um contínuo definido como salvatory 

movements (Stafford & Hajic, 1992, p.139) 68. 

Assim, muitos arqueólogos apropriaram-se destes conceitos em suas pesquisas para 

compreensão da mobilidade, organização tecnológica e a própria variabilidade dos conjuntos artefatuais 

de grupos pré-históricos, partindo do pressuposto que o padrão de mobilidade está intrinsecamente 

relacionado aos elementos componentes da paisagem, que incluem plantas, comunidade de animais, 

temperatura, umidade, solo, recursos hídricos etc. (Stafford & Hajic, 1992, p. 140). 

Sob o nosso olhar, o enfoque ecológico em relação à paisagem não abarca toda a 

complexidade do modo de vida e cultura no passado, devendo ser interpretado, neste caso, “(...) 

como um símbolo das relações sociais entre indivíduos, famílias, bandos e grupo de bandos...” 

(Hitchcock & Bartram, 1998, p.31), somado a sua dimensão ecológica e estratégica para captação 

de recursos intrínseca ao sistema produtivo e econômico de um dado grupo. Como já afirmado, a 

paisagem além da dimensão material que ocupa dentro do modo de vida de dados grupos 

humanos, também sustém um espaço simbólico vinculado ao apego sentimental (local dos 

ancestrais), aspectos cognitivos, que consideram um comportamento altamente específico, social e 

culturalmente determinado. Logo, “(...) territórios representam muito mais para os Kua [grupo 

                                                
68 Tal realidade é verificável no conjunto de sítios rupestres localizados no Complexo Malhada Grande (Paulo Afonso – BA), onde há 
recorrência na disposição e distribuição espacial dos sítios arqueológicos que nos permite inferências concretas sobre os padrões de 
mobilidade do grupo (ou grupos), além do uso da área como lugar persistente. Segundo Lupo (2007, p.149): “(...) estudos etnográficos 
mostram que os caçadores humanos freqüentemente escolhem explorar microhabitats específicos para presas em particular e se armam com 
a mais apropriada tecnologia de caça na antecipação do encontro desses recursos.”   
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estudado pelos autores] que simples áreas que pessoas usam para obter comida e materiais para 

manufatura e construção, ou onde assentam seus acampamentos” (Hitchcock & Bartram, 1998, 

p.31). 

Sem desmerecer as pesquisas ecológicas ou evolutivas (ao contrário, 

incorporando-os, porém sem uma visão extremamente determinista), utilizaremos nesta tese o 

conceito a partir da definição de lugar, militado por diversos autores, para compreensão destas 

inter-relações entre sociedade versus paisagem na intenção de eleger um número significativo de 

hipóteses acerca do uso social dos espaços, função de sítio, mobilidade e sistema regional de 

assentamento (Binford, 1982, 1992; Zedenõ, 2000, Schlanger, 1992; Stafford & Hajic, 1992; 

Knapp, 1999; Thomas, 2003; Silva-Méndes, 2007; Fagundes & Silva-Méndes, 2007). 

Além disso, após em um processo reflexivo de cruzamento de dados e 

paradigmas, acreditamos que a definição de ‘estabelecimento’ (Mauss, 1974c), nos fornece 

subsídios importantes para realmente acreditar na seguinte perspectiva, aparentemente linear, mas 

extremamente complexa, a saber: artefatos – concentrações/ associações e estruturas, fatores 

relacionais – sítios arqueológicos – estabelecimentos – lugares persistentes – sistema de 

assentamento – paisagem. 

 Nessa perspectiva o Loci de ocupação ultrapassa o sítio arqueológico estando 

constituído por elementos bem demarcados nos contextos de ordem social e natural, por meio de 

fronteiras (mesmo que fluídas), estabelecidas pelos grupos enquanto elemento de significação e 

constituídos por todos os locais de uso continuado do grupo, tanto em uma perspectiva sincrônica, 

quanto diacrônica (Silva-Méndes, 2007). 

A compreensão desses loci de ocupação continuada pode ser almejada por meio 

da utilização do conceito de lugares persistentes, porém compreendendo a paisagem arqueológica 

como parte do fato social total, uma vez que é uma entidade perfeitamente definida por diferentes 

sociedades, dotada de conteúdo e significação, dentro da tridimensionalidade destacada por Mauss 

(1974b), como já apresentamos nessa tese: 

(01) Sociológica – assumindo um caráter sincrônico em uma perspectiva espacial e fazendo 

parte da rede de significações de um dado grupo cultural, integrando-se a sua morfologia 

social (Mauss, 1974c). 

(02) Histórica – e, portanto, diacrônica sendo percebida e compreendida em longa duração pelos 

grupos que ocuparam a área. 

(03) Fisio-psicológica – uma vez que a paisagem é incorporada ao sistema social, enquanto 

signo, dentro do que Hitchcock & Bartram (1998) classificaram como ancestralidade ou 

apego sentimental ao local dos antepassados. 
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1.4.3. O conceito de lugares persistentes e sua aplicação em pesquisas arqueológicas: 

O uso da definição ‘lugar’ tem assumido grande relevância nas pesquisas 

arqueológicas da atualidade, sobretudo a partir da premissa estabelecida por Binford em 

Archaeology of Places (1982), pela qual o arqueólogo deve expandir suas análises para além do 

sítio arqueológico, compreendendo as características dos espaços topográficos em que diferentes 

tipos de sítios (e não-sítios69), componentes de um sistema regional de assentamento, estão 

distribuídos (Binford, 1982, 1992; Chang, 1992; Sttaford & Hajic, 1992; Silva-Méndes, 2007; 

Póvoa, 2007) 70. 

Seria inferir como estão distribuídas as estruturas arqueológicas em termos 

regionais, conforme as feições da paisagem, ou melhor, por meio do exame do registro 

arqueológico em toda sua extensão (atributos formais/ tecnológicos e distribuição espacial), inferir 

sobre as interações entre grupos humanos e os paleoambientes acerca da distribuição de recursos e 

exploração; padrão de mobilidade, escolhas relacionadas ao estabelecimento de sítios 

arqueológicos diversificados (residencial; de observação; de obtenção de matéria-prima; de pesca, 

caça e coleta; ritualístico etc.), lugares de uso contínuo etc. 

Segundo Binford, os sítios distribuídos no espaço geram o que ele chama de 

assentamentos, resultados de diferentes ocupações. Para compreendermos estes padrões devemos 

levar em conta: (01) a freqüência que as ocupações ocorreram em diferentes lugares; (02) os 

processos que geraram associações entre o material arqueológico nos sítios. Para tanto devemos 

compreender os processos que operaram no passado, o que o autor denomina como a habilidade 

do pesquisador em inferir corretamente as causas dos efeitos observados, ou seja, da formação do 

registro arqueológico. 

Além disso, o modo que um grupo usa o habitat está diretamente condicionado 

pelo padrão de mobilidade e o retorno para o sítio habitação (base), tal condição vinculada às 

características biogeográficas do território (que o autor denomina de ‘zonation’) e, portanto, 

sempre existindo uma geografia cultural nesta área de ‘atuação’ dos grupos pré-históricos. Por 

padrão de mobilidade o autor entende como a maneira pela qual a paisagem ao redor do sítio base 

                                                
69 Acreditamos que a ausência de evidência empírica de ocupações humanas em certos espaços de uma área arqueologicamente 
definida, é um dado de suma importância que deve ser cautelosamente analisado. Ou seja, a ausência é uma evidência. 
70 A diferença entre o conceito de estabelecimento de Mauss e o conceito de lugar de Binford, ocorre na concepção desse último 
sobre cultura e sua percepção mais funcional e adaptativa; além disso, a base mauassiana é a percepção das relações sociais de 
sociedades viventes, enquanto para Binford o foco seria a compreensão dos processos organizacionais do grupo etnográfico com 
vistas à compreensão dos processos formativos. Nesta tese, acreditamos que apesar da aparente dicotomia entre os dois 
pensamentos, ambos ampliam a noção do sítio arqueológico (ou aldeia/ acampamento) em direção à compreensão do loci de 
ocupação e, portanto, dos nossos lugares persistentes, Binford sob um pretensão arqueológica e Mauss sob uma etnológica, por 
assim dizer. Assim, a concepção de Binford acaba por ser apropriada nesse momento uma vez que está pensando as estruturas 
conceituais para a arqueologia, com vistas à compreensão do complexo situacional de sítios e, conseqüente, sistemas de 
assentamento. 
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é diferentemente ajustada em relação à distribuição de recursos, uma vez que “é por meio da 

mobilidade que um dado local pode ser modificado em função do sistema humano” (Binford, 

1982, p.08). 

E, finalmente, Binford nos alerta do perigo em considerarmos as relações entre 

episódios deposicionais e episódios ocupacionais. Segundo ele, os índices e magnitudes da 

estratificação dos remanescentes arqueológicos são geralmente conseqüências de processos 

operando quase ou independentemente dos episódios ocupacionais, visto que os processos de 

deposição são relativos aos índices da dinâmica geológica da área (Binford, 1982, p.16). Deste 

modo, várias ocupações, dependendo dessa dinâmica, podem ser estratificadas juntas de modo 

que quando evidenciadas representem uma única ocupação. 

Para Binford (1992; ver também Camilli & Ebert, 1992), a garantia de uma 

compreensão efetiva do passado está relacionada ao entendimento das dinâmicas que envolvem a 

formação do registro arqueológico, sobretudo, de que forma se manifestam. Para tanto se faz 

necessário: 

� Estudo sobre o processo de formação do registro arqueológico e como este reflete o papel e 

seus desempenhos na organização do passado, de modo geral: (01) compreensão dos níveis 

de sedimentação e erosão; (02) geomorfologia; (03) processos pós-deposicionais (Ver 

também discussões em: Morais, 1999a; Silva, 2000; Araújo, 2001; Dias, 2003; Silva-Méndes, 

2007); 

� Por meio deste exame, inferir sobre a variabilidade em dimensões sincrônicas e 

diacrônicas. 

Os sítios contemporâneos componentes de um sistema de assentamento, 

portanto, não são similares dentro dos contextos organizacionais em que fazem parte, muitas 

vezes contendo inventários tecnológicos distintos, ou seja, apresentando conjuntos artefatuais e 

distribuições, estruturas e dimensões diferenciadas; contudo sendo considerados complementares. 

Os artefatos de curadoria, por exemplo, podem estar mais bem representados em um sítio, 

enquanto em outros são mais comuns os expeditos; estruturas de combustão podem ocorrer com 

mais freqüência e em desiguais organizações; diferentes tipos e distribuição de restos faunísticos 

são esperados no sítio base e na estação de caça, assim por diante. Isto é: 

directly equated with descriptive statements about discrete episodes of 

human occupation or even redundancy in such episodes. This is an old 

message. Nevertheless, it is an important one that needs to be repeated 

is as landscape scale is an important domain to investigate because the 

he archaeological record” (Binford, 

1992, p.50). 
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Conseqüentemente, muitos pontos importantes são indicados em seu texto, entre 

os quais: (01) Que para entender o passado é inerente à compreensão dos lugares, ou seja, da 

paisagem; (02) Que se deve compreender os processos deposicionais de uma área e, antes de tudo, 

que não existe relação entre os episódios deposicionais e o sistema cultural (pelo menos em parte); 

(03) Há diferenças entre o sítio base e locações de atividades específicas de ordem organizacional, 

possíveis de reconhecimento via registro arqueológico; (04) As características biogeográficas 

influenciam o uso/ padrão do sítio base; (05) Que diferentes sítios, inclusive com inventário 

tecnológico diversificado, podem ocorrer em uma mesma área; (06) Que a mobilidade confere 

diferentes usos na paisagem (geografia cultural).71 

Ampliando este conceito (fato que tem sido já realizado por muitos 

pesquisadores), podemos considerar que os lugares, entendidos como subconjuntos da paisagem, 

fazem parte da rede de significação cultural72 e, por isso, as repetições do uso destes permitem a 

enumeração de recorrências (e variabilidade), que cooperaram para o estabelecimento de uma 

série de hipóteses à formulação de modelos a fim de futuras inferências e explanações sobre 

ocupações no passado. Cada sociedade, por meio deste pensamento, teria “padrões culturais” 

(inclusive de redundância e repetição) próprios de percepção e uso da paisagem, de ordem moral, 

econômica, política, religiosa etc73. 

Desta forma: Quais os lugares mais propícios para as estações de caça? Quais os 

locais preferidos para o estabelecimento de sítios residenciais? Quais as relações entre 

determinados tipos de locações e feições da paisagem? Como as populações estavam se movendo 

pelos espaços topográficos? A interpretação de diferentes lugares na paisagem define os espaços 

sociais de um grupo?  

Ao utilizarmos o conceito de lugar, priorizamos a “união” entre sítios, não-sítios e 

espaços topográficos para compreensão da paisagem (ou seja, em seus aspectos bióticos, abióticos 

e ‘arqueológicos’), enquanto definidora da área de atuação de um dado grupo pré-histórico. Por 

‘definidora’ entende-se como as escolhas percebidas pelas análises dos geoindicadores (Morais, 

1999a, 2000, 2006), aliadas às estruturas, variabilidade artefatual, tipos de sítio e distribuição 

espacial, que permitiram o uso de determinado espaço em longa duração74. 

                                                
71 Para especificações vide Póvoa (2007). 
72 Significação cultural que inclui: aspectos do sistema produtivo/ subsistência; universo político e ideológico; sistemas de trocas e 
informações; manutenção de território; universo simbólico-religioso etc. 
73 “All cultures (...) approach their environment with a set of aesthetic values called ‘taste’, an irrational (and therefore strong) 
collection of opinions that determine what they do to make their landscapes ‘look nice’. Tastes in landscape vary systematically 
from place to place and from people to people…” (Lewis, 1985, p.43). 
74 É importante destacar que um sítio pode ter sido ocupado por um mesmo grupo, entretanto sendo utilizado diferentemente, isto é, 
o que era antes uma estação de pesca pode posteriormente ser reocupado como um sítio base (Binford, 1982). 
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Deste modo, as análises dos então chamados lugares partiriam de estudos sobre 

geomorfologia, das feições morfo-topográficas da área, do microclima, das características 

antropogenéticas, dos processos e índices de erosão e deposição, e distribuição de recursos 

(animal, vegetal e mineral), ou seja, inicialmente em uma dimensão geoecológica ou 

biogeográfica.  

Um segundo momento é marcado pelo estudo da estratificação dos sítios 

escavados, ou seja, do processo de formação dos depósitos culturais de modo que indicassem 

hipóteses sobre períodos de ocupação, abandono e re-ocupação. E, finalmente, por meio dos 

dados obtidos, analisar, interpretar e inferir a dimensão sócio-cultural da paisagem em termos de 

perceptos e conceitos, memória sócio-histórica, apego sentimental, cognição, universos político, 

religioso, simbólico etc. 

Mas qual seria a base empírica desta última análise?  

Ao nosso olhar, por meio do exame da organização social, da tecnologia, da 

variabilidade intra e inter sítios, da mobilidade e uso espacial (sincrônico e diacrônico), tendo 

como aportes a distribuição espacial dos sítios (e relacional), análise das áreas de atividade, das 

estruturas (concentração cerâmica, combustão, bolsões de lascamento, restos faunísticos etc.), 

possíveis rotas de mobilidade, distribuição de sítios de registros gráficos etc. 

As análises e posteriores dados geográficos, biológicos e culturais constituiriam 

recursos capazes de elucidar as relações homem versus meio, dentro de uma concepção holística e 

sistêmica, compreendendo, assim, a paisagem em sua totalidade (Cf. destacado por Morais, 

1999a). Além disso, compreender os “lugares” significa ampliar nossas análises de forma a 

inferirmos sobre os meios pelos quais os grupos pré-históricos estruturavam suas estratégias de 

mobilidade, utilizavam diferentes espaços para a realização das tarefas cotidianas, enfim se 

apropriavam ativamente da paisagem em função de suas necessidades sócio-culturais, ideológicas 

e econômicas que foram sendo delineadas em meio à dinâmica cultural e ao próprio processo 

histórico de conhecimento do local, da atribuição de valores e das já faladas inter-relações entre 

sociedade e ambiente (Lévi-Strauss, 1974, 1986, 1989; Giannini, 2000; Di Deus, 2007). 

“As características respectivas do mundo natural e do 

mundo social refletem uma a outra, pois se os grupos humanos apresentam 

traços animais, esses traços correspondem menos à propriedade objetiva 

do que valores, por assim dizer, morais e filosóficos. Os Tukano 

classificam os animais de acordo com o tipo de hábitat, o modo de 

locomoção, a cor e o cheiro. Os dois primeiros critérios estão 

relacionados à experiência, ao passo que os outros remetem a valores 

simbólicos. Os animais projetam suas características empíricas sobre os 

grupos humanos que se consideram seus descendentes, esses grupos 

projetam sobre o mundo animal seu sistema de valores e suas categorias” 

(Lévi-Strauss, 1986, p.14-15).  
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Na verdade, nossa interpretação de ‘lugar’ privilegia uma releitura por meio das 

mais variadas definições tanto ‘processuais’, quanto ‘pós-processuais’ ou “pós-pós-processuais’; 

justificando-se, sobretudo, por esta ampliar a noção de sítios arqueológicos, de compreender que o 

estudo de sítios isolados1 não satisfaz as premissas da pesquisa e que, desta forma, entende que a 

paisagem seria o foco principal da intervenção arqueológica, com o uso de ‘abusivo’ de 

levantamentos sistemáticos de área sob a ótica do ‘fator geo’ (Cf. Morais, 1999a, 2006). Tal fato 

implicaria em pesquisas multi e interdisciplinares abrangendo questões acerca de geologia, 

geomorfologia, paleoambiente, palinologia, cobertura vegetal, fauna, uso atual do solo etc.2 

Além do mais, os métodos e técnicas oferecidos pela Arqueologia da Paisagem, 

sobretudo relacionados aos geoindicadores (Morais, 2006), são imprescindíveis para a pesquisa 

arqueológica na atualidade, uma vez que este tipo de análise expande a possibilidade de 

compreensão da dinâmica cultural pré-histórica, permitindo que por meio do contexto 

arqueológico (aglomerado de remanescentes culturais, por achados isolados ou estruturas 

desconexas) e da prática da observação dos espaços topográficos atuais e suas dinâmicas, 

possamos inferir com maior propriedade o contexto sistêmico. 

O conceito de lugar pode ser entendido como uma reação à ortodoxia que 

vinculava a pesquisa arqueológica exclusivamente ao estudo de sítios arqueológicos com presença 

de cultura material3, ou seja, trata-se de uma oposição às pesquisas que focam o estudo de sítios 

isolados, indicando a necessidade de uma arqueologia de área (ou regional). O conceito instaurado 

por Binford não foi o primeiro trabalho a destacar a importância da paisagem e das características 

geoambientais à pesquisa arqueológica, haja vista que o próprio registro arqueológico está 

inserido em meio à matriz sedimentar (Morais, 2000; Araújo, 1999) 4. 

                                                
1 Como nenhum grupo está limitado na paisagem (em função de todos os fatores aqui discutidos), vestígios materiais de sua 
presença e ocupação permanecem enquanto documento arqueológico, por isso acreditamos que a pesquisa sobre um único sítio 
responde muito pouco sobre a dinâmica interativa no passado. Com isso não estamos afirmando da necessidade de ‘escavarmos’ 
todos os sítios de uma área arqueológica, mesmo porque a pesquisa hoje reza por ações de proteção, de preservação dos bens 
patrimoniais arqueológicos e a escavação é reconhecidamente um ato destrutivo (Ferdière, 1980), havendo outros métodos e 
técnicas que permitem averiguação consistente e científica da presença humana na paisagem à compreensão do comportamento e 
dinâmica cultural no passado (Morais, 1999a, Criado Boado, 1996, 1999, 2001; Barreiro Martinez, 2005). 
2 Com isto, não se desqualificou a imensa importância (e necessidade em alguns casos) de análises intra-sítios minuciosas/ refinadas 
responsáveis pela elucidação inequívoca de muitas características de suma importância à compreensão do modo de vida, 
organização tecnológica e cultura no passado. O que é sugerido é a ampliação do que se convencionou denominar de pesquisa de 
área (ou regional), permitindo a compreensão de como sítios contemporâneos estariam relacionados (análise inter sítios que, como 
discutiremos a frente, ultrapassa a descrição sumária de conjuntos artefatuais). Para Gamble (2001, p.51), no entanto: “(...) Total 
excavation is nowadays rarely either an option or desirable, and for a very good reason: the archaeological record is highly 
repetitive. There is a great deal of redundancy in terms of aspects such as what was made, how people used their landscape and 
where they buried their dead. Such repetition makes sampling for the representative possible”. 
3 Atualmente acreditamos que há um avanço nas pesquisas arqueológicas sobre esta questão. Como citado por Rodríguez Temiño 
(2005), a Arqueologia tem se distanciado de uma perspectiva de estudo de objetos isolados (“fascinación por el objeto”), 
adentrando em uma análise científica de compreensão e explicação dos territórios e das paisagens arqueológicas. 
4 É bom destacar que Binford não reage à definição de sítio arqueológico que, aliás, ele entende como “(...) conceptual 
generalizations about the spatial distribution of artifacts (...) a spatial concentration or high-density occurrence of artifacts” (Binford, 
1992, p. 44-46), ou “(...) the fixed places in the topography where man may periodically pause and carry out actions” (Binford, 
1982, p.06).  Na verdade, ele discute a premissa de considerá-los como unidades similares, uma vez que existem diferentes meios (e 
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Deste modo, lugar (place) pode ser definido como: 

 “(...) an attempt to reconceptualize the interaction 

between human subsistence strategies and landscape environment and 

physiographic by focusing on locations on the landscape where these 

elements conjoin. Places are locations of varying size and scale 

consisting or resources or topographic, microclimatic, and anthropogenic 

features that participate in systems of land use” (Rossignol & 

Wandsnider, 1992, p. 62). 

 

Outras definições e aplicações estão sendo realizadas, a saber: 

Por espaço social Zedeño define como: “(...) um produto da interação entre 

pessoas e o mundo materia” (Zedeño, 2000, p. 98).  Assim, lugares e recursos são incorporados na 

vida social de forma que são compreendidos como uma categoria de cultura material (Zedeño 

denomina de landmarks).  

Schlanger amplia o conceito de lugar, propondo a utilização dos denominados 

persistent places, definidos como:  

“(...) places that were repeatedly used during long-term 

occupations of regions. They are neither strictly sites (that is, 

concentrations of cultural materials) nor simply features of a 

landscape. Instead, they represent the conjunction of particular human 

behaviors on a particular landscape” (Schlanger, 1992, p.97). 

 

Stafford & Hajic, sob uma abordagem mais geoambiental, descrevem os lugares 

como “(...) espaços de tamanho e características apropriadas para específicas funções sobre uma 

dada estratégias de assentamento ou mobilidade (Stafford & Hajic, 1992, p.41). 

Thomas, por sua vez, indica a relatividade do conceito de lugar estabelecido pelos 

arqueólogos processuais, que só pode ser entendido a partir das redes de relações de lugares que 

constituem a paisagem. Deste modo, para o autor: “(...) paisagem é assim um rede ou locais 

relacionados que gradualmente se revelaram por meio de atividades e interações habituais do 

grupo, por meio de aproximidades e afinidades que eles desenvolveram em certos locais, 

decorrentes de importantes eventos, festivais, calamidades ou surpresas que se possibilitaram um 

foco maior de atenção por parte do grupo, de modo que estes locais fossem lembrados e 

incorporados em suas histórias” 

  De qualquer forma, este emaranhado de conceitos será aqui utilizado conforme a 

indicação de Schlanger (1992), compreendendo o uso da paisagem em termos do que a autora 

denominou como persistent places, ou seja, locais usados repetitivamente durante a ocupação de 

uma região (em termos diacrônicos). Partindo do pressuposto que em função de certas 

particularidades (tanto de ordem histórica, econômica, política, social, religiosa ou cultural), os 

                                                                                                                                          
padrões) de se organizar o uso da paisagem, resultando em diferentes “agregações de artefatos” em uma paisagem “estável” 
(Binford, 1992, p.46). Por isso, ele tem freqüentemente destacado à necessidade de estudos inter sítios, do complexo situacional de 
sítios (Binford, 1980, 1982, 1987, 1992). 
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espaços topográficos são ocupados em longa duração refletindo na distribuição e formação do 

registro arqueológico (Schlanger, 1992) 5. 

  Para a autora, os “lugares persistentes” podem ser classificados em categorias, a 

saber: (01) Certas particularidades do local que o fazem singular e requisitado para certas 

atividades, práticas ou comportamentos; (02) Existência de certas características que os tornam 

foco de seguidas reocupações; (03) Existência de matéria-prima, cultura material ou estruturas (de 

qualquer tipo) de outras ocupações que podem ser reutilizadas. Adicionaríamos a estes indicações 

o apego sentimental sugerido por Hitchcock & Bartram (1998), ou seja, o local dos ancestrais; 

marcos na paisagem que estejam vinculados aos mitos do grupo tanto de caráter religioso como 

simbólico; ambições culturais; doutrinas político-religiosas etc. (Vide Lewis, 1985). 

Schlanger ao trabalhar com uma área no sudoeste do Colorado, Estados Unidos, 

principalmente relacionada às ocupações de agricultores; apresenta dados empíricos que 

comprovam que o sistema regional de assentamento e os padrões do uso do espaço na área 

estariam vinculados ao que a autora denominou de persistent places, locais que foram ocupados e 

reocupados em longa duração, haja vista as condições favoráveis de utilização e apropriação ao 

longo do tempo, relacionadas aos pântanos da região e as rotas de acesso para as demais áreas da 

paisagem local (Schlanger, 1992, p. 105). 

Estes locais foram escolhidos em função da facilidade de captação de recursos, 

sobretudo relacionados aos pântanos (e proximidades) e pela pré-existência de estruturas de 

ocupações anteriores, fazendo que estas locações se tornassem parte do repertório tecnológico dos 

grupos pré-históricos que ocuparam a região, enquanto área de atividades específicas não 

relacionadas aos sítios bases. 

“Rather than being maintained over the long term because 

of unique cultural facilities, the sites were kept as part of the 

technological repertoire because they were located in places into the 

first category of persistent places discussed previously: the marsh and 

the access route constitute places unique qualities, and the sites 

nearby became persistent places because of those qualities and not 

because of the presence of preexisting cultural features and artifacts 

deposits” (Schlanger, 1992, p.105).  

 

  Em Xingó há persistents places? Como podem ser observados via registro 

arqueológico?  

Sob nosso ponto de vista sim, há locais preferidos pelos grupos pré-históricos. A 

pesquisa de doutoramento de Vergne (2002, 2004, 2007) pode ser indicada como o primeiro 

impulso nesta direção, quando a autora demonstra empiricamente por meio da análise da 

ritualidade funerária do sítio Justino, o uso do sítio em longa duração sem que houvesse durante 
                                                
5 Grosso modo, podem ser compreendidos como os geoindicadores propostos por Morais (1999, 2000). 
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quase nove milênios qualquer tipo de interferência entre os sepultamentos dos quatro cemitérios 

delimitados em sua pesquisa. 

  Ampliando esta observação para nossa realidade, tendo como aporte teórico os 

autores aqui indicados, podemos apresentar cinco lugares persistentes, a saber:  

(01) Complexo 01 – sítios de curva do rio (Justino, Curitubas I e II e Cabeça de Nego).  

(02) Complexo 02 – sítios de cachoeira (Topo, Ouro Fino e Tanques);  

(03) Complexo 03 – sítios de terraços no canyon e rotas de acesso (Vitória Régia I, II e III, 

Porto Belo I e II, Fazenda Velha I e II, Saco da Onça I e II),  

(04) Complexo 04 – os riachos intermitentes (e arredores) compreendidos enquanto acessos 

naturais ao pediplano sertanejo, muitos dos quais foi possível coletar artefatos stricto-

sensu em superfície; 

(05) Complexo 05 – sítios de registros rupestres dispostos ao longo destes riachos, localizados 

tanto em boqueirões (suporte arenítico), como nos matacões e suporte granítico6, locais 

propícios às curtas ocupações de pequenos grupos dadas as suas feições 

geomorfológicas, oferecendo abrigo e recursos naturais, inclusive água, condição sine 

quo non para ocupações em uma área. 

Em suma, as diferenças em vários níveis detectadas em Xingó em relação às 

áreas circunvizinhas, podem ser compreendidas como resultado de ocupações (em longa 

duração), em uma área isolada pelo canyon do São Francisco, responsável por oferecer 

incontáveis oportunidades (em meio às restrições, obviamente). 

Neste caso, os geoindicadores apontam que existiram lugares no canyon, que 

podem ser compreendidos como lugares persistentes, uma vez que ofereceriam: proteção e 

comodidade; fácil obtenção de recursos; mobilidade em meio à “agressividade” do semi-árido em 

termos da geomorfologia, climático, da vegetação etc.; locais propícios ao desenvolvimento das 

atividades sócio-culturais, tanto de caráter funcional quanto simbólico.  

Estas características, por sua vez, representam a conjunção de um comportamento 

cultural sobre uma paisagem em particular que ao longo do tempo foram adaptadas e inseridas ao 

contexto cultural-simbólico, enquanto área de apego sentimental, terra dos ancestrais, local 

propício ao desenvolvimento das práticas mortuárias etc. (Schlanger, 1992, p.97). 

 

                                                
6 Segundo o EIA-RIMA para construção da hidrelétrica de Xingó estes matacões estão constituídos por blocos de rocha de 
dimensões decamétricas, empilhados uns sobre os outros (tors), resultando formas pitorescas, ladeados por lajedos. São resultantes 
da dissecação diferencial atuando sobre as linhas de fraqueza das rochas aflorantes do embasamento” (CHESF/ ENGE-RIUO, 
1993, p. 93). 
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1.5. Estudos tecnológicos - os conceitos de cadeias operatórias e variabilidade estilística: por 

que usá-los? 

Como atestamos em muitos trabalhos (Fagundes, 2004a, 2004b, 2004c, 2005a, 

2006a, 2006b, 2006c, 2007a), uma entre as mais variadas propostas dos estudos arqueológicos é a 

busca da compreensão de como se operou a fabricação de um instrumento, como o homem deu 

funcionalidade a um seixo ou bloco de pedra, como modelou o barro para fabricação de seus 

vasilhames ou utilizou materiais como madeira, couro, ossos ou metais em seu cotidiano, haja 

vista que implica uma abordagem sistêmica e diacrônica capaz de codificar os gestos técnicos (Cf. 

Leroi-Gourhan, 1964, 19657), que resultaram em um artefato com uso social determinado em 

consonância com as representações sociais e com o universo simbólico de um grupo (Fagundes, 

2004b. Cf. Lévi-Strauss, 1974; Leroi-Gourhan, 1984a, 1984b; Lemonnier, 1986, 1992; Grace, 

1988; Pèrles & Binder, 1990; Balfet, 1991; Pèrles, 1992; Sellet, 1993; van der Leeuw, 1993; 

Schangler, 1995; Bodu, 1990, 1996; Gosselain, 1998, 1999; Oliveira, 2000; Silva, 2000, 2002; 

Fogaça, 2001). 

Portanto, o estudo da cultura material, sob esta abordagem, visa compreender as 

recorrências e mudanças no registro arqueológico e, por meio deste, indicar traços importantes à 

compreensão do modo de vida, cultura e, sobretudo, comportamento e dinâmica cultural na pré-

história (Fagundes, 2005a, 2007a). Por outro lado, como foi comentado nas páginas anteriores, 

existem outros processos tanto de ordem cultural como natural que são relevantes na compreensão 

desta dinâmica e comportamento do passado, sobretudo quando levamos em conta que estes 

remanescentes encontram-se estáticos sob a forma do registro arqueológico (Binford, 1982, 1986). 

De qualquer forma, o estudo destes atributos tecnológicos coopera, sobretudo, para 

compreendermos o porquê da variabilidade, ou seja, para buscarmos subsídios que nos apontem 

para respostas que indiquem as possíveis causas das mudanças culturais no passado8.  

Assim, como destacado por Dobres & Hoffman (1994), mesmo mediante das 

possíveis restrições da matéria-prima ou das condições ecológicas (peças fundamentais para a 

compreensão integral de um sistema técnico), a tecnologia é antes de tudo um fenômeno cultural 

trazendo consigo traços dos valores, símbolos e significados das atividades sociais e, portanto, 

                                                
7 Em nossa concepção, os gestos técnicos estão relacionados a um comportamento social, adquirido pela convivência sócio-cultural 
por meio do processo de aprendizagem (muitas vezes influenciado pelo que preferimos chamar de consciência, vinculada às 
decisões individuais), como será discutido no sub-capitulo 1.6. Para maiores detalhes vide Fagundes, 2004b, p.51. 
8 Obviamente, esta “função” da disciplina não é consenso entre as diversas correntes e/ou escolas que a compõe. Grosso modo, 
podemos agrupar nossos paradigmas em três correntes: a) histórico-culturalista interessada em compreender as culturas 
arqueológicas distribuídas no tempo e no espaço; b) processual acusando a escola anterior de altamente descritiva, priorizam 
compreender a mudança em termos adaptativos; c) e finalmente a escola pós-processual esta multifacetada com vários expoentes, 
mas que, de certa forma, podem ser vista como a busca da leitura das intenções e pensamentos das populações pré-históricas via 
cultura material (vide Trigger, 1989). 



 
91 

indicando características caras à compreensão do modo de vida e cultura na pré-história (Dobres 

& Hoffman, 1994, p.212-213). 

 Lemonnier (1983, 1986, 1989a, 1989b, 1992) chama nossa atenção para a 

análise aprimorada dessas representações sociais a fim de compreendermos integralmente o 

sistema técnico de uma sociedade, na medida em que o processo produtivo é carregado de 

significados e não pode ser estudado isolado (como algo independente) de suas matrizes sociais. 

Outrossim, o autor nesta busca por uma compreensão mais efetiva da tecnologia apresenta uma 

visão contrária a tradicional, observando-a como uma construção social, vista como um signo e, 

portanto, apresentando uma razão simbólica que a sustenta dentro das teias de significados 

culturais de uma sociedade (Lemonnier, 1983, 1986, 1989a, 1989b, 1992). 

 Neste caso, o universo tecnológico de um dado grupo deve ser compreendido e 

interpretado dentro de uma noção sistêmica, alicerçada em três premissas: (01) das técnicas em si; 

(02) do conjunto de técnicas; (03) do sistema técnico em comparação com os demais sistemas 

culturais; conjugadas em cinco elementos: matéria, energia, objetos, gestos e conhecimento 

(Lemonnier, 1986, p.154; 1989a; 19929). 

  Para Lemonnier a tecnologia é uma expressão material das atividades culturais de 

uma sociedade, o meio que permite que as pessoas ajam sobre a matéria a fim de suprir suas 

necessidades econômicas, físicas, culturais, políticas, simbólicas etc. (Lemonnier, 1992, p.1-2). 

Entrementes, a tecnologia deve ser entendida como integrante de um fenômeno cultural, 

relacionado com todos os demais sistemas sociais que compõem a sociedade como um todo. 

Assim, como parte integrante do sistema complexo, ela coopera para a compreensão da dinâmica 

e do comportamento social e cultural de uma sociedade (Lemonnier, 1983, 1986, 1989b, 1992). 

  Pfaffenberger (1992, 2001) considera que a tecnologia não pode ser vista 

exclusivamente como um meio ou estratégia para resolução dos problemas imediatos enfrentados 

por qualquer grupo, na medida em que qualquer atividade é carregada de significados e, portanto, 

são os aspectos da cultura que definem as necessidades humanas (Pfaffenberger, 1992, p.496) 10. 

Por conseguinte, a tecnologia também é considerada uma construção social que, mesmo sendo 

responsável pela supressão de necessidades imediatas, regula com a dinâmica e comportamento 

cultural na qual está inserida (Pfaffenberger, 1992, p.495-496). 

                                                
9 Não devemos nos esquecer que são os trabalhos de Leroi-Gourhan que inauguram na literatura arqueológica a noção de tecnologia 
enquanto sistema sócio-cultural. Foi o referido autor que levou a cabo o refinamento dessa categoria de análise que, por sua vez, deu 
origem ao conceito de chaîne opératoire. Sua formação de humanista e naturalista possibilitou que se falasse da biologia das 
técnicas, entendidas tanto como os gestos, como as ferramentas (bens materiais), organizados de tal maneira que dão origem ao 
sistema tecnológico de uma sociedade (Leroi-Gourhan, 1964, 1965, 1984a, 1984b). Por isso a necessidade do arqueólogo de estudar 
o artefato dentro dos contextos sociais, culturais e tecnológicos, acima de tudo buscando compreender como as escolhas estão 
inseridas nesses contextos. 
10 Pensamento muito parecido com aquele descrito em Ciência do Concreto de Lèvi-Strauss (1989). 
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  Na mesma linha, para Dobres & Hoffman (1994) o objetivo da pesquisa da 

tecnologia em pré-história não deve ficar restrito em descrições das atividades em micro-escala, ao 

contrário, o pesquisador deve focar o processo social, na medida em que o sistema técnico não 

está à parte dos demais sistemas (Dobres & Hoffman, 1994, p.213).  

Neste caso, todo o processo envolvido na modificação da matéria-prima em um 

produto cultural, ou seja, nas cadeias operatórias dos artefatos evidenciados nos diversos sítios 

arqueológicos, está estruturado em um contexto social e dinâmico. Isto é, a tecnologia é 

considerada pelos autores como um fenômeno cultural dinâmico vinculado à ação social, às 

representações de um grupo, além de estar fundamentada pela reprodução social (Dobres & 

Hoffman, 1994). 

  Atualmente há um aumento considerável de pesquisas etnoarqueológicas e 

arqueológicas que buscam respostas além das simples descrições dos artefatos ou que entendem a 

tecnologia exclusivamente sobre os pressupostos funcionais, mas tentando compreender os papéis 

que estes ocupavam dentro das relações sociais, o que tem contribuído para estudos mais 

detalhados sobre o universo tecnológico na pré-história (Cf. van der Leeuw, 1993; Reid & 

MacLean, 1995; MacEachern, 1998; Hitchcock & Bartram, 1998; Childs, 1991; Gosselain, 1998, 

1999; Larick, 1985, 1986, 1991). 

Desse modo, há uma gama enorme de trabalhos enfocando a importância de 

compreender a tecnologia integrada às matrizes sociais, inclusive sendo utilizada como 

instrumento simbólico, de poder, de prestígio, tanto como auto-afirmação de indivíduos ou grupos 

dentro de uma sociedade específica, quanto como caracterizadora de uma sociedade como um 

todo. Outrossim, é a busca da compreensão de como o registro arqueológico possibilita a leitura 

diacrônica destas relações via organização tecnológica que talvez seja o melhor caminho para 

interpretar a dinâmica e o comportamento cultural de grupos pré-históricos, como assinalado 

muitas vezes neste texto. Nas palavras de Lévi-Strauss sobre o pensamento maussiano “(...) É por 

intermédio da educação das necessidades e das atividades corporais que a estrutura social imprime 

sua marca nos indivíduos (...) Esta procura da projeção do social sobre o individual deve 

esquadrilhar o mais profundo dos costumes e das condutas; nesse domínio, não há nada fútil, nada 

gratuito, nada supérfluo...” (Lévi-Strauss, 1974, p.02-03). 

Logo, Marcel Mauss no início do século passado já indicava que a influência do 

grupo sobre o indivíduo é uma condição intrínseca à vida em sociedade. Somos quem somos a 

partir da educação e comportamento que recebemos; nossas ações, mesmo mediante aos 

imprevistos, buscam subsídios dentro do espectro de condutas do esquema cognitivo do nosso 

grupo social e cultural (Fogaça, 2001), por isso a importância de se observar o próprio registro 
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arqueológico, mesmo que dedutivamente, como inserido dentro de uma estrutura cultural e, 

portanto, trazendo traços do comportamento de um grupo mediante suas necessidades, suas idéias, 

seus mitos e símbolos11.  

Não negamos, desta forma, que o caráter adaptativo/ ecológico/ funcional da 

tecnologia12 (mesmo compreendendo seu papel ativo dentro das relações sociais e processo 

produtivo), simplesmente acreditamos que a organização tecnológica de um grupo ultrapassa esta 

realidade, conjugando-se com todos os aspectos da cultura, ou seja, ela não deve ser 

compreendida à parte do universo simbólico, social, ideológico, religioso, político ou econômico 

de um dado grupo, mas sim dentro de uma totalidade social, por meio de interações que estão 

impressas nas condutas, na memória, nas estruturas e no modo de vida de qualquer sociedade 

(Lemonnier, 1986, 1992; Dobres & Hoffman, 1994).  

Em resumo, a tecnologia não pode ser desprendida de suas matrizes sociais e, 

portanto, seu estudo deve estar integrado à compreensão destes contextos, inclusive enquanto 

instrumento simbólico e de poder (Cf. Dobres & Hoffman, 1994; Reid & MacLean, 1995). Além 

disso, acreditamos que o estudo da tecnologia que almeje uma visão apurada do passado deve 

entendê-la coexistindo com outros aspectos importantes da pesquisa arqueológica, ou seja, 

sistemas de assentamento, tipos de sítio, mobilidade (residencial e logística), processos pós-

deposicionais e formação do registro arqueológico etc. 

Estes nossos pressupostos se baseiam na premissa de que não existem leis 

estáveis para o comportamento humano13, ou seja, ao estabelecer modelos não estamos em busca 

da verdade imutável e absoluta, ao contrário, é uma metodologia que auxilia no trabalho reflexivo 

e interpretativo.  Sob o nosso olhar, a Arqueologia não é uma disciplina idiográfica na medida em 

que nosso trabalho está caracterizado pela busca das recorrências de modo que possamos 

argumentar as possíveis causas da continuidade cultural ou da variabilidade intra (diacronia) e 

inter sítios (sincronia). Isto é, em quais circunstâncias houve continuidade ou mudança em termos 

                                                
11 Do mesmo modo, há situações onde as decisões e escolhas são realizadas de modo consciente e, portanto, ativo (como veremos a 
seguir). No decorrer deste texto há sempre a preocupação em pensar as limitações impostas à nossa disciplina, fundamentadas pela 
ausência da sociedade, das dificuldades causadas pelos processos pós-deposicionais e de formação do registro arqueológico, e das 
próprias características da cultura material per si em que fundamentamos nossas análises. Assim, estaremos indicando as 
possibilidades, mas tendo em vista o que é verificável arqueologicamente por meio do estudo minucioso dos atributos tecnológicos 
via cadeias operatórias para não recorrermos a divagações desnecessárias sobre nosso conjunto artefatual (Cf. Hegmon, 1998).  
12 Conforme aportes da escola processual (Vide Nelson, 1991). 
13 Ou seja, generalizações sobre o comportamento que possam ser comprovadas empiricamente por meio das centenas de trabalhos 
etnográficos e etnoarqueológicos realizados ao longo do desenvolvimento da Antropologia (e da Arqueologia), enquanto ciência. 
Os trabalhos de campo de F. Boas (inaugurais na Antropologia) forneceram bases sólidas que desmistificaram estas generalizações 
e outras questões fundamentais para compreensão do modo de vida e cultura de sociedades; focando, sobretudo, as particularidades 
históricas sob um viés diacrônico (Boas, 1940, 2004; Stocking Jr., 1968, 1997). Posteriormente seus excessos particularistas 
históricos foram (e são) criticados, entretanto em alguns casos serviram de base para a reflexão de novos conceitos e métodos. De 
qualquer forma, os trabalhos de Franz Boas são de suma relevância mesmo para arqueólogos. Devemos nos lembrar que não há 
limites ou fronteiras pré-definidos para o comportamento humano, generalizações evolucionistas (ou neoevolucionista) e 
particularismo histórico não são ápices de dois extremos sob o nosso ponto de vista, nem tampouco um fim em si mesmo. 
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tecnológicos ou do sistema produtivo mensuráveis pela averiguação do registro arqueológico de 

modo que possamos inferir sobre aspectos da cultura e modo de vida de um dado grupo ou grupos 

pré-históricos?  Mas tendo em vista que todos estes processos devem ser compreendidos como 

integrantes do fato social total (Mauss, 1974b). 

Neste caso, estamos mais próximos de uma vertente arqueológica que entende o 

desenvolvimento de histórias particulares (Sackett, 1990), entretanto, tendo em vista questões 

relativas ao ambiente (recursos disponíveis, percepção e conceitos sobre a paisagem), ao processo 

cognitivo, à dinâmica cultural e a percepção do que é útil, entre outros fatores; entretanto sem 

desmerecer questões relacionadas à adaptação, à invenção, ao processo evolutivo, à agência etc.!14 

Destarte, como destacamos anteriormente, muitos sítios não permitem indicarmos certas 

inferências em relação ao papel que esta desempenhava dentro do sistema produtivo15 (baseando-

se na prerrogativa de Binford de complexo situacional de sítios, 1983e), uma vez que problemas 

relativos à visibilidade e quantidade de registros, fatores de ordem natural como erosão, ação 

antrópica etc. Nem sempre nos deparamos com uma Pompéia ou Pincevent em nossas 

pesquisas!16 

  Enfocando essa prerrogativa como primordial, nesta tese tentaremos priorizar em 

nossas análises a compreensão de como o sistema técnico (como definido por Lemonnier, 1986, 

1992), por meio da reconstrução das seqüências operacionais (Cf. Dobres & Hoffman, 1994. Ver 

também: Gosselain, 1998; Bleed, 2001), pode cooperar para a evidenciação de um estilo17
 para o 

baixo São Francisco dentro de uma análise intra e inter sítios, focando como o registro 

arqueológico está disposto nos diferentes tipos de assentamento, quais padrões e associações 

foram possíveis observar e como a cultura material responde a tudo isto (Cf. pressupostos de 

vários autores citados ao longo do texto).  

 

1.5.1. Conceito etnográfico de Cadeias Operatórias
18

: 

  Para Lemonnier a base material para a viabilização do estudo das técnicas é o 

conceito etnográfico de cadeias operatórias, sendo o meio pelo qual podemos compreender não só 

                                                
14 Cabe ressaltar que deste modo não creditamos à Arqueologia um caráter subjetivo ou pragmático, ao contrário, enquanto 
disciplina com métodos e teorias definidas ela se caracteriza enquanto ciência que busca o conhecimento objetivo, porém sendo 
responsável em testar e interpretar condições verificáveis da vida humana no passado, criando hipóteses e realizando interpretações, 
que podem ser questionadas ou reinterpretadas. Conforme Bunge (1975), qualquer ciência pode ser definida por ser caráter racional, 
sistemático, exato, verificável e, conseqüentemente, falível, ou seja, novos resultados podem ser alcançados, novas interpretações 
podem ser obtidas. 
15 Isto, é claro, quando são vistas isoladas de seu contexto.  
16 Vide discussão em Fogaça (2001, p.115-117). 
17 Tendo em vista que é nas graduações do fato (Cf. Leroi-Gourhan, 1984a; 1984b) que o estilo se manifesta e é por meio de um 
trabalho comparativo das técnicas que podemos chegar às particularidades culturais (Cf. Sackett, 1982, 1990; Parkinson, 2006). 
18 Para descrição pormenorizada das partes constitutivas de uma cadeia operatória (procura, aquisição e transporte de matéria-prima; 
manufatura, uso social, manutenção e reciclagem, perda ou descarte), vide Fagundes (2004b, p.42-78). 
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a cultura material enquanto um fim em si mesmo, mas vislumbrando a possibilidade de 

compreender as técnicas como sistema, nesse caso, objetivando entender os processos mentais e 

materiais envolvidos na tecnologia propriamente dita, portanto, uma ferramenta indispensável 

para os trabalhos arqueológicos (Leroi-Gourhan, 1964, 1965; Brèzillion, 1968, 1973, 1983; Tixier, 

Roche & Inizan, 1980; Lemonnier, 19683; 1986; 1992; Sellet, 1993; Bodu, 1990, 1996; Boëda et 

alli, 1990; Balfet, 1991; Desrosiers, 1991; Karlin, Bodu & Pelegrin, 1991; van de Leeuw, 1993; 

Bar-Yosef et alli, 1992; Pèrles, 1992; Dobres & Hoffman, 1994; Schangler, 1995; Karlin & 

Julien, 1995; Cresswell, 1996; Dietler & Herbich, 1998; Gosselain, 1998, 1999; Silva, 2000; 

Bleed, 2001a; Fogaça, 2001; Fagundes, 2004b, 2006b). 

  Nossa pretensão ao utilizar este conceito fundamenta-se na possibilidade de 

compreender parte do sistema tecnológico das populações pretéritas, buscando inferir sobre os 

projetos executados pelos artesãos desde a busca, aquisição e transporte das matérias-primas até os 

processos de descarte, todos eles, segundo nossas prerrogativas, alicerçados dentro da “tradição 

cultural” em que estes se ligam por meio do processo cognitivo inerente a qualquer grupo humano 

(Fagundes, 2004b, 2005a, 2006a, 2006b, 2006c).  

  Sob esse viés, o estudo de cadeia operatória revela a dinâmica de um sistema 

técnico específico, bem como o papel que esse sistema ocupa dentro dos demais sistemas técnicos 

e dentro da própria tecnologia (Creswell, 1996, p. 43), sendo essa sua peculiaridade principal, a 

análise dos conceitos e conhecimentos envolvidos na manufatura de uma dada cultura material 

(Sellet, 1993, p.107-108). Outrossim, fornece a mais completa visão das diferenças e similaridades 

entre os diversos grupos humanos, ao invés de concentrar em exemplos isolados, provindos de 

análises tipológicas que privilegiam artefatos acabados ou mais bem finamente manufaturados 

(Fagundes, 2004a, p.62). 

  Um dos pontos cruciais a compreensão de como se operam os projetos na pré-

história é a busca por informações que permitam entender por que determinadas escolhas foram 

realizadas em detrimento de outras. Como realizado em nossa dissertação de mestrado (Fagundes, 

2004b), é importante destacar que em todas as seqüências culturais escolhas foram realizadas em 

consonância com o contexto natural, social e simbólico do grupo (Lemonnier, 1986, 1992; Lévi-

Strauss, 1989; Sellet, 1993; Dietler & Herbich, 1989, 1998; Gosselain, 1998, 1999; van der 

Leeuw, 1993; Karlin & Julien, 1995; Sinclair, 1995; Schiffer & Skibo, 1997; Silva, 2000). 

  Schiffer & Skibo (1997), acreditam que as escolhas técnicas executadas pelo 

artesão pré-histórico a partir da coleta da matéria-prima influenciam toda a cadeia 

comportamental, apresentando influências sobre as propriedades formais e as características de 

performance do artefato, que persistem por toda sua vida útil. Cabe ao arqueólogo, dessa maneira, 
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determinar os correlatos de restrições, oportunidades e potenciais que guiam o comportamento do 

artesão e permitem a compreensão da chamada cadeia comportamental (Schiffer & Skibo, 1997, 

p.31). 

  Sob nosso olhar, existe uma gama de oportunidades dispostas para a execução de 

uma determinada atividade (escolhas isocrésticas cf. Sackett, 1982, 1990), porém o artesão realiza 

as escolhas e/ ou executa estratégias em conformidade com as estruturas culturais em que está 

engajado, conforme a tradição técnica e social do seu grupo (Fagundes, 2004b, 2006b). 

Essas tradições foram incorporadas à cultura de geração a geração por uma 

observação empírica do que seria possível ou não, mediante a utilização de determinado material, 

ou melhor, por meio da observação da paisagem e das propriedades da matéria. Utilizando as 

palavras de Lévi-Strauss: “(...) Cada uma dessas técnicas [utilizadas por sociedades ditas 

primitivas] supõe séculos de observação ativa e metódica, hipóteses ousadas e controladas, a fim 

de rejeitá-las ou confirmá-las através de experiências incansavelmente repetidas” (Lévi-Strauss, 

1989, p.29. Parênteses nosso); ainda no mesmo texto utilizando uma citação de Fox: ”(...) Por 

fazer constantemente experiências com plantas é que a maior parte das populações Filipinas 

aprende rapidamente a conhecer, em função das categorias de sua própria cultura, os usos 

possíveis das plantas importadas” (Fox, 1953. Apud: Lévi-Strauss, 1989, p.29).  

Assim, o homem, realizando testes (erros e acertos) 19, pôde organizar seu 

universo de possibilidades definindo quais seriam as melhores escolhas para a execução de dada 

atividade, ressaltando novamente, “em função das categorias de sua própria cultura” (Cf. 

definição de bricolage em Lévi-Strauss, 198920).  

São estas escolhas que definem diferentes culturas arqueológicas em termos 

tecnológicos21, uma vez que cada sociedade encontrará caminhos diversos para organizar seu 

universo técnico-cultural. Sendo assim, o conceito de cadeias operatórias enquadra-se 

perfeitamente ao nosso modelo de estilo tecnológico para compreensão dos conjuntos artefatuais 

lítico evidenciados nas escavações em Xingó, pois nos oferece condições empíricas que 

ultrapassam análises puramente tipológicas, apresentando subsídios para a compreensão do 

mundo material como sistema, avançando a discussão em direção aos aspectos cognitivos das 

técnicas (Cf. Bleed, 2001a).  

                                                
19 Vide discussão em Fogaça (2001, p.105-120). 
20 Devemos salientar que para Lévi-Strauss esta observação empírica está atrelada a um tipo de conhecimento científico (atuante 
através de signos, porém não menos importante que a ciência dita moderna), que ultrapassa a premissa funcionalista de superação 
de necessidades imediatas ou em função apenas de uma necessidade momentânea. Para o autor esta ciência do concreto está 
intimamente vinculada à necessidade intelectual, ou seja, “(...) Mas, justamente, seu objeto primeiro não é de ordem prática. Ela 
antes corresponde às exigências intelectuais ao invés de satisfazer às necessidades” (Lévi-Strauss, 1989, p.24. Ver também 1987). 
21 O termo tecnológico restringe as interpretações referentes à etnicidade como discutiremos a seguir (vide Ericksen, 1991). 
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  Outrossim, ele nos oferece a possibilidade de vários itens, a saber: (01) Entender a 

variabilidade em termos tecnológicos; (02)  Inferir porque determinadas escolhas foram realizadas 

em detrimento de outras; (03) Elucidar traços do comportamento cultural e, assim, inferir sobre 

um possível estilo.  

Destacamos, ainda, que há limitações para o uso deste método, visto que, como 

apresentado por Fogaça, “... estamos lidando com parcelas de processos, fragmentos espaciais e 

temporais, com alterações pós-deposicionais que deveriam abalar toda a nossa ilusão de poder 

recuperar solos de ocupação intactos... material seguramente contemporâneo e concomitante... à la 

Pincevent!” (Fogaça, 2001, p.116). Logo, os remanescentes culturais recuperados nas escavações, 

mesmo em grandes áreas como é o caso de um número significativo de sítios em Xingó, são 

capazes apenas de responder parte dos processos e comportamentos envolvidos no cotidiano 

social de um grupo pré-histórico, havendo uma impossibilidade empírica de se abordar a 

reconstrução das cadeias operatórias por via exclusivamente indutiva (Cf. Fogaça, 2001, p.117).  

Concordamos, portanto, com Schiffer & Skibo (1997), que há uma necessidade 

inerente ao trabalho do arqueólogo de se estabelecer, via método dedutivo, uma série de correlatos 

de oportunidades e restrições, executados, muitas vezes, em testes de laboratório que viabilizam 

uma maior compreensão dos processos técnicos. 

 

1.5.2. O conceito de Estilo: 

  O conceito de estilo não é algo novo nos estudos arqueológicos, na medida em 

que há muito vem sendo discutido.  Sua utilização, inclusive, já ocorre nas abordagens da escola 

Histórico-Culturalista, no entanto sob a denominação de tipo22, que pode ser traduzido como um 

conjunto de propriedades de um dado artefato, empregado, sobretudo, para indicar distintas 

culturas arqueológicas no tempo e no espaço. A mudança (ou variabilidade), por sua vez, era tida 

como decorrente do paradigma difusionista, em pauta na época, pelo qual só há mudanças 

mediante ao contato com outras culturas (Sackett, 1982; Llamazares & Slavutsky, 1990; Dias & 

Silva, 2001; Parkinson, 2006). 

                                                
22 Krieger define tipo como uma “ferramenta organizacional que permitirá ao pesquisador agrupar espécies em corpos que tenham 
demonstrado significado histórico em termos de padrões comportamentais”. Para este autor, um tipo deve ser compreendido como 
um conjunto de características que permitam ser agrupado em distintos subconjuntos conforme suas relações temporais e espaciais 
(Krieger, 1944, p.272-274). No Brasil, sob influência da escola americana, sobretudo por meio das diretrizes e abordagens adotadas 
durante o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), usou-se as definições de Tradição, Subtradições e Fases 
para se agruparem as culturas arqueológicas evidenciadas no país, tendo como norte a existência dos então chamados fósseis guias. 
Logo, conjuntos artefatuais situados na mesma faixa cronológica dispondo de artefatos recorrentes em certas características 
tipológicas eram considerados como integrantes de uma mesma Tradição (Para detalhes vide: Prous, 1992; Barreto, 1999/2000; 
Alves, 2002).  



 
98 

  Dentro das abordagens processuais (ou da Nova Arqueologia), por sua vez, 

houve (e há) um embate do que o estilo realmente representaria enquanto categoria analítica, 

sendo o ponto chave da questão ‘decifrar’ onde realmente reside o estilo (Sackett, 1990). Digamos 

que os expoentes mais conservadores das “idéias comportamentais” tenham preferido olhá-lo 

enquanto um elemento não-adaptativo (ou seja, adjunto), sendo que seus “atributos” não teriam 

influência direta acerca da variabilidade, sendo considerados acessórios (Binford, 1989. Para 

detalhes vide Hegmon, 1998; Sackett, 1990; Dias & Silva, 2001; Dias, 2003; Fagundes, 2004a; 

2006b; Parkinson, 2006).  

Por outro lado há pesquisadores, como Wobst (1977) e Wiessner (1983), para 

citar alguns poucos, que compreendem o estilo dentro de questões relacionadas à transmissão de 

informações no tocante aos aspectos sociais (coletivos ou individuais), isto é, um meio pelo qual o 

ambiente social pode ser manipulado tanto consciente como inconscientemente, sendo um padrão 

êmico existente na cultura material. Assim, pode ser compreendido como ativo, entretanto sem 

uma influência direta no que diz respeito à mudança (Larick, 1986, p.273. Vide discussão em 

Sackett, 1990, p.35-36; Goodby, 1998, p.161-162). 

 E, finalmente, autores como James R. Sackett pelo qual o estilo é inerente e 

subjacente à cultura material, portanto tendo caráter passivo dentro de histórias particulares. Na 

sua letra: 

“(...) That artisans tend to choose by conforming to and 

perpetuating the isochrestic options imposed upon them by the 

technological traditions within which they work is presumably no 

different from their conforming to and perpetuating the specific 

gestures, idioms speech, ways of disciplining children, and magical 

practices appropriate to, and characteristics of the social grouping in 

which social traditions are fostered. Thus isochrestic choices, whether 

conscious or not, is an integral component of cultural life itself…” 

(Sackett, 1990, p.35). 

 

O estilo está onipresente em qualquer variação formal da cultura material 

residindo tanto na sua forma funcional (utilitária) quanto nos aspectos referentes à decoração23. É 

algo construído e não adicionado, vinculado à tradição tecnológica do grupo, portanto fazendo 

parte das estruturas cognitivas o que lhe confere seu caráter passivo. Por conseguinte, estilo e 

função são formas inseparáveis, coexistindo como complementares na expressão material da 

cultura (Sackett, 1982, p.68; 1990, p. 37. Ver também Hegmon, 1998; Dietler & Herbich 1989, 

1998; Parkinson, 2006). 
                                                
23 Por muito tempo acreditou-se que a decoração era um espaço livre para que artesãos exprimissem suas visões de mundo, suas 
marcas sociais (sejam individuais ou coletivas) ou mesmo aspectos étnicos, neste caso, apenas ela poderia ser considerada estilística 
(Binford, 1989). Entretanto, existem trabalhos etnoarqueológicos que demonstram que estas “manifestações” podem ocorrer no 
processo de coleta de matéria-prima, de queima, no processo de manufatura etc. Sob nosso olhar, a decoração faz parte do processo 
técnico e do mesmo modo que as demais etapas estão estruturadas pelo universo de ensino-aprendizado do grupo. Logo, se 
pensarmos unicamente em um estilo ativo dentro dos moldes da “teoria de informação” todas as etapas do processo produtivo 
podem ser estilísticas (Gosselain, 1998, 1999; Dietler & Herbich, 1989, 1998; Childs, 1991, entre outros). 
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Sackett (1990) admite que em alguns casos o estilo suporte uma esfera ativa, 

entretanto por ser algo onipresente à cultura material, como já esboçado, definido pela tradição 

tecnológica pela qual o artesão está inserido, ele se torna inerente e subjacente às todas facetas do 

mundo material24. Além disso, em muitos casos o estilo (por trazer traços importantes da 

organização tecnológica e mesmo do universo simbólico de um grupo), é interpretado como 

“sinalizador étnico”, porém não “êmico”, isto é, observadores que não compartilham daquela 

tradição acabam por conferir um valor ativo aos artefatos produzidos por uma dada sociedade, 

realizando uma leitura iconológica do que observam, portanto, atribuindo valores à cultura 

material que não foram ativamente desejados pela sociedade que a produziu, sendo 

exclusivamente uma maneira específica de fazer algo conforme o modelo cognitivo do qual fez 

(ou faz) parte (ver exemplos em Sackett, 1990, p.37).  

Neste caso, o estilo é passivo já que não foi desejado pelo artesão atribuir ou 

valorizar uma dada característica do artefato, o que foi feito foi dar continuidade à tradição, o 

modo específico de conceber e fazer algo, conforme aprendeu com os membros de seu grupo, ou 

seja, em função das estruturas de sua própria cultura. Foram pessoas (ou mesmo pesquisadores) 

que ao se confrontarem com estas características lhe atribuíram um valor ativo, ou seja, assim por 

não ser êmico trata-se de uma observação arbitrária de membros de outra cultura. Ademais, a 

abordagem isocréstica admite que duas sociedades distintas, não-relacionadas historicamente e 

culturalmente, apesar de possuírem necessidades práticas idênticas, tais como cortar, raspar, 

lançar, furar, cozinhar, entre outras; nunca poderiam fazer escolhas análogas (as graduações do 

fato de Leroi-Gourhan [1984a, 1984b]). Nesta visão, os conjuntos artefatuais são regulamentados 

pela tradição tecnológica em que a sociedade se insere, pela qual a variabilidade é entendida como 

produto dessas escolhas, capazes de fornecer informações sobre fronteiras tecnológicas ou 

culturas arqueológicas (Sackett, 1982. Cf. Hegmon, 1992, p.267) 25. 

                                                
24 Cf. Bowser (2000), a dicotomia estilo passivo x estilo ativo simplifica um processo cognitivo extremamente complexo que vai da 
percepção, imitação e manipulação do universo simbólico que integra uma identidade social. Assim: “(...) Today, anthropologists 
tend toward a middle ground, taking the position that many identity-signifying behavior and motivations are learned unconsciously 
during socialization or may indicative of an innate coalitional psychology” (Bowser , 2000, p.222). 
25 Existe outro acirrado debate na literatura sobre fronteiras arqueológicas. Se partirmos do pressuposto que uma fronteira é nada 
mais senão uma construção social (Cf. Gooby, 1998), seria impossível demarcá-la no contexto arqueológico. Em nossa opinião, 
recaímos na mesma discussão sobre etnicidade, ou seja, ela não existe simplesmente, é algo que as pessoas sentem (Ericksen, 1991). 
Sendo ambos um estado de espírito, não poderemos reconhecê-las arqueologicamente, mesmo porque dois grupos convivendo os 
mesmos aspectos culturais, simbólicos, ambientais, cognitivos, políticos, econômicos; questões envolvendo memória, apego 
sentimental, oralidade etc.; e com tecnologia aparentemente ou totalmente similar podem se considerar distintos em relação ao 
sentimento de etnia (se assim podemos nos reportar), porém no registro arqueológico identificaríamos como mesmo grupo. Deste 
modo, preferimos nesta tese seguir as indicações de Hegmon (1998) e sermos cautelosos ao adentrar em discussões sobre etnicidade 
expressa pela cultura material exclusivamente, sobretudo enquanto demarcadora de fronteiras. Sobre fronteiras arqueológicas vide 
coletânea de ensaios em Stark, M. The Archaeology Of Social Boundaries. Washington and London, Smithsonian Institution, 1998; 
em especial Gooby: “(...) Technological patterning alone may tell us little about how social boundaries functioned , how they were 
assume such patterning will even reveal the existence of social boundaries in all cases” (Gooby, 1998, p.162). Vide também 
Parkinson, 2006. 
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Em recente publicação Parkinson afirma que o estilo é um conceito poderoso que 

pode servir de “ponte” entre o abismo entre os remanescentes culturais e as pessoas que o criaram 

e utilizaram. Em sua opinião, a análise e interpretação do estilo na cultura material podem ser 

consideradas uma das estratégias essenciais disponíveis aos arqueólogos para reconstruir padrões 

da organização social e interações na pré-história (Parkinson, 2006, p. 36). 

Ainda segundo o autor, por meio da análise da variabilidade estilística é possível 

mapear o papel desenvolvido por determinados artefatos em seu contexto sistêmico, ou seja, “(...) 

o papel que um atributo específico pode ter desenvolvido dentro de um contexto social particular” 

(Parkinson, 2006, p.36).  

Logo, as análises de variabilidade estilísticas são ferramentas úteis para 

etnoarqueólogos que realizam estudos sincrônicos tendo com base teórica as pesquisas de médio 

alcance com vistas à compreensão da organização social na pré-história; bem como para 

arqueólogos que realizam estudos em uma dimensão diacrônica, sobretudo para aqueles que 

objetivam a compreensão dos sistemas regionais de assentamento (Parkinson, 2006, p.52). 

Dentro das escolas arqueológicas, os pós-processuais são os que apresentam as 

mais variadas subdivisões em suas abordagens (Trigger, 1991), mas, grosso modo, podemos 

considerar que, mesmo não adentrando numa discussão acirrada sobre estilo, há uma 

predominância em considerá-lo como um elemento ativo presente na cultura material a fim de 

transmitir uma dada informação ou mesmo admitindo que ele seja responsável em expressar uma 

visão êmica do mundo (Shanks & Tilley, 1987). 

Em suma, como atestado por vários autores, existe um longo debate na literatura 

sobre o conceito de variabilidade estilística tornando-se extremamente complicado caracterizá-lo, 

situá-lo ou explicá-lo (Sackett, 1982, 1990; Binford, 1989; Wiessner, 1982, 1990; Hegmon, 1992, 

1998; Roe, 1995; Carr & Neitzel, 1995; Carr, 1995; Dietler & Herbich, 1998; Gooby, 1998; 

Bowser, 2000; David & Kramer, 2001; Dias 2003; Stark, 2003; Fagundes, 2004b, 2006b; 

Parkinson, 2006). Assim, não há como estabelecer a égide do estilo em pesquisas arqueológicas, 

uma vez que sua categorização depende, sobretudo, dos paradigmas que os pesquisadores 

escolhem para estabelecerem suas hipóteses de trabalho (Cf. Fagundes, 2004b, p.21-22). 

  De qualquer forma, não podemos entendê-lo sob um olhar generalizante, mesmo 

apresentando como principal característica sua capacidade de plasticidade na compreensão de 

estudos que focam a natureza comportamental dos remanescentes arqueológicos evidenciados nas 

escavações. Assim sendo, mesmo mediante a imensa dificuldade em conceituá-lo, trata-se de um 

mecanismo eficaz que auxilia na compreensão da variabilidade de conjuntos artefatuais de 

diferentes grupos pré-históricos (Cf. Bowser, 2000; Parkinson, 2006).  
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Hegmon (1998) também aponta para a necessidade de sermos cautelosos ao 

empregarmos o conceito em nossas pesquisas para que não nos portemos de maneira circular, ou 

seja, “(...) [se] não podemos identificar estilo arqueologicamente como variação, [ou] não 

podemos explicar de acordo com critério funcional, então assumimos que o estilo que temos 

identificado é culturalmente significante” (Hegmon, 1998, p.265). 

Sendo assim, entre as diversas perspectivas teóricas, o conceito de estilo tem sido 

compreendido, mais genericamente, como uma maneira específica de fazer algo, sendo peculiar 

em um tempo e espaço (Hegmon, 1992, p.518; 1998, p.265), que pode ser traduzido nas diferentes 

escolhas realizadas pelos artesãos pré-históricos mediante ao leque de oportunidades oferecido 

pelo meio (Cf. pressupostos de variabilidade isocréstica. Sackett, 1990).  

Apesar dessa concordância de que estilo é algo peculiar para um tempo e espaço 

específicos não se chegou a um denominador comum do que realmente essa afirmação implica. 

Portanto, sob o olhar desses autores, estilo pode refletir: etnicidade (Sackett, 1982,1990); 

identidade pessoal ou coletiva (Wiessner, 1983, 1990); demarcação de fronteiras étnicas e troca 

de informações (Wobst, 1977; Pollock, 1983), além de outras tantas interpretações. Por 

conseguinte, as definições que o conceito assume estão de acordo com a escola arqueológica que 

o pesquisador está engajado, pois, sendo o mesmo dotado desta grande plasticidade, está revestido 

multi-significados podendo ser compreendido como um conceito polissêmico. Assim, um 

conceito universal de estilo é simplesmente inexistente, o que nos obriga a pensá-lo com uma 

categoria cambiante conforme teoria e método empregados nas pesquisas arqueológicas; área de 

interesse do pesquisador; material analisado; objetivos e perspectivas da pesquisa; entre outros 

(Fagundes, 2004a, 2004b, 2005a, 2006b). 

Em nossa dissertação centramos a discussão sobre o debate na literatura, 

sobretudo entre James R. Sackett e Lewis R. Binford. Debate este pautado na dicotomia entre 

estilo e função, que são vistos como categorias completamente distanciadas (Binford, 1986, 

1989), ou como formas inseparáveis na concepção e manufatura da cultura material (Sackett, 

1977, 1982, 1986, 1990).  Essa discordância, por sua vez, criou dois campos de interpretação. O 

primeiro advogado por Binford que considera o estilo como algo acessório, visto como simbólico 

e adjunto e, portanto, como um fenômeno independente do comportamento adaptativo26. A 

compreensão de Sackett, como aqui já citado, apresenta uma visão de estilo como algo inerente e 

subjacente aos aspectos de produção e, por não ser um domínio distinto da forma, reflete 

etnicidade (Llamazares & Slavutsky, 1990, p.30). Sackett (1982) designa esses campos como 

                                                
26  Ou como destacado por Dunnell: “(...) style denotes the forms that do not have detectable selective values (...) Function is 
manifest as those forms that directly effect the Darwinian fitness of the population in which they occur” (Dunnell, 1978, p.199). 
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escolas: iconológica, encabeçada por Lewis R. Binford; e a escola isocréstica, liderada por ele 

próprio. 

Enfim, apesar das interpretações mais variadas em que o estilo é compreendido, 

nesta tese optamos em trabalhar com a prerrogativa de que faz parte das escolhas que permeiam 

todo o processo de manufatura de qualquer artefato, seguindo da concepção e idealização da 

ferramenta lítica; da procura, aquisição e transporte de matéria-prima apropriada; até processo de 

descarte/ perda.  

Isto é, o estilo está presente nas cadeias operatórias, visto que toda escolha está 

pautada pela cultura que o artesão faz parte27 (Sackett, 1990). Por outro lado, também 

concordamos com Wiessner (1983, 1984, 1985, 1990) que em muitos momentos o estilo consiste 

de um comportamento ativo do artesão envolvendo escolhas conscientes para transmissão de 

determinadas informações, sejam individuais ou coletivas. Portanto o estilo pode ser tanto passivo 

quanto ativo28, todavia acreditamos que o pesquisador deve sempre levar em conta as limitações 

da Arqueologia pré-histórica que não conta com a sociedade viva, fato que remonta toda a 

discussão sobre formação do registro arqueológico, contexto organizacional e analogia 

etnográfica. Em resumo: observar, analisar e interpretar o estático, representado pelo registro 

arqueológico, o comportamento cultural dos sistemas viventes passados. 

Outrossim, nosso objetivo é a possibilidade de compreender a variabilidade da 

cultura material lítica em termos estilísticos como proposto nas abordagens isocrésticas (de 

                                                
27 Isto não significa, entretanto, que sempre o estilo é passivo. Pelo contrário, há vários trabalhos, sobretudo etnoarqueológicos, que 
demonstram claramente que do processo produtivo ao uso social, alguns artefatos expressam informação social, coletiva ou 
individual, portanto apresentam papel ativo (vide Wiessner, 1983, 1990; Larick, 1985, 1986, 1991; Childs, 1991). A dificuldade, em 
nossa opinião, é caracterizá-lo nos conjuntos artefatos evidenciados pelas escavações, já que possíveis modificações, sejam no ato 
produtivo de concepção (gesto) quanto na decoração, podem ser decorrentes de vários fatores. Para tal afirmação precisamos de 
outras linhas de evidência não apenas a análise das cadeias operatórias, ou seja, da tecnologia. Como aqui já atestado, a 
etnoarqueologia é uma ferramenta indispensável a todas as esferas do trabalho arqueológico, nada impede de supormos, de criarmos 
hipóteses, porém tendo em vista que as expressões não materiais, portanto não detectáveis arqueologicamente, muitas vezes fogem 
ao nosso domínio (Goodby, 1998). Assim, em nosso trabalho de pesquisa optamos em realizar inferências sobre o modo passivo do 
estilo, detectável pela observação minuciosa dos atributos formais e tecnológicos dos conjuntos líticos estudados, fazendo inferência 
de possibilidades “simbólicas” quando possível. Além disso, em função do uso do modelo de complexo situacional de sítios, pode 
parecer que há uma disparidade entre os conceitos aqui utilizados, já que para Binford (1980, 1982) em função das especificidades 
de cada sítio/ locação componente de um mesmo sistema de assentamento, se espera que a organização tecnológica e os conjuntos 
artefatuais sejam diferentes (variabilidade funcional inter sítios), desta forma, uma visão contrária à variabilidade isocréstica, muito 
mais cultural-cognitiva, mas que, contudo, pode assumir também uma esfera funcional (ver discussão sobre técnicas de descarne. 
Sackett, 1990). Concordamos com o Binford que exista realmente uma variabilidade funcional inter sítios, entretanto em Xingó, 
estas diferenças estão relacionadas ao tipo de matéria-prima (questões de flexibilidade e durabilidade) e instrumentos característicos 
(raspadores de sílex em sítios de atividades específicas, instrumentos expedientes de quartzo nos sítios bases), não ocorrendo 
diferenças nos gestos técnicos observáveis via cadeias operatórias (como será discutido no capítulo 05). 
28 Ver também o trabalho de Childs (1991) entre ferreiros Bantu do sudeste da África, focando, sobretudo os fornos de fundição, 
considerados pelo autor: “(...) As a vehicle of both utilitarian an social functions, it helped bind together society and technology and 
perpetuated both” (Childs, 1991, p. 339). Outro referencial é a pesquisa de Larick (1985, 1986, 1991) sobre arpões de grupos 
pastoris do nordeste do Quênia. Conforme o autor, estes artefatos, além da variante étnica, expressam informações específicas sobre 
os vários grupos sócio-econômicos que compõem a sociedade, assim: “(...) herdes (men and women) are able to identify the social 
age (age grade and generation) of a male by viewing the otherwise ethnic traits of his spear” (Larick, 1986, p.269). Além disso, para 
Larick: “(...) Stylistic variation in iron weapons thus preserves a history of intergroup relationships while providing a key to current 
intragroup dynamics” (Larick, 1986, p.270). 
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funcionais equivalentes) de James R. Sackett (1982, 1990), ou seja, o estilo reside em todas as 

etapas dos processos de concepção, produção e uso da cultura material, estando onipresente nas 

escolhas efetuadas pelos artesãos pré-históricos e nos atributos do artefato, independente de sua 

capacidade de exibir significado simbólico, portanto o expoente passivo da variabilidade 

estilística29.  Nas palavras de Sackett (1990, p. 35):  

“(...) the imprint of ethnicity should be suspected in 

the choice of one flint source as opposed to another, in the core 

reduction techniques used to produce tool blank s, and it alternative 

modes of backing bladelets and spalling burin facets (…) Lithic 

archaeologists are also quite aware of the fact that style may be seen 

as well in the broader patterns of behavior of stone tools that arise 

from ethnic variation in the technological contexts in which they 

served”. 

 

Do mesmo modo, buscamos compreender nesta variabilidade os processos de 

permanências e mudanças passíveis de leitura por meio do exame das cadeias operatórias das 

indústrias líticas, vislumbrando a própria organização tecnológica, os contextos organizacionais, 

mobilidade e sistema de assentamento dos grupos que ocuparam o baixo vale do rio São 

Francisco. Como ressaltado em nossa dissertação “(...) O estilo só pode ser observado além do 

exame morfo-tecnológico dos artefatos, quando todos os componentes dos conjuntos artefatuais 

forem compreendidos de forma sistêmica, já que ele reside em todo o projeto que antecede a 

manufatura, isto significa que ele existe em fatores como uso do espaço, tipo de assentamento, 

técnicas específicas de caça ou coleta de alimentos, captação de recursos, sistema produtivo, 

relações sociais, universo simbólico, etc. Ou seja, não é possível identificar estilo em um objeto 

isolado de seu contexto cultural” (Fagundes, 2004b, p.491). 

Além disso, priorizamos uma abordagem sistêmica e diacrônica dos 

processos de redução para compreensão dos atributos formais e tecnológicos dos produtos de 

debitagem/ talhe (Cf. Morais, 1983, 2007), fato que nos permite crer que estas escolhas são 

decorrentes de um estilo particular, podendo ser compreendido em distintas esferas, a saber: 

� Diacrônica – quando se trata da variabilidade espaço-temporal em termos sócio-culturais e 

cognitivos, isto é, a tradição tecnológica do grupo relacionada à cultura e aos mecanismos de 

ensino-aprendizado (sobretudo observação, oralidade e memória), pelo qual o artesão irá 

produzir artefatos de acordo com leque de escolhas e estratégias de sua sociedade; 

� Sincrônica – pelo qual a variabilidade é funcional, observada inter sítios, isto é, em sua 

dimensão espacial, visto que dadas as especificidades das tarefas sociais exigidas em um sítio 

                                                
29 Larick (1985, 1986, 1991) atesta em seus trabalhos etnoarqueológicos que em muitos casos o estilo das lanças e espadas de 
grupos pastoris no nordeste do Quênia expressam muito mais significado simbólico do que utilitário (mesmo mediante a 
coexistência de ambos os contextos na cultura material). Logo:  “(...) Owners may employ the style of their spears to manipulate 
their own statuses. Thus, in some contexts spears functions as symbols as much as utilitarian implements” (Larick, 1986, p.272). 
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arqueológico, pode ocorrer que em seu registro seja recorrente um “tipo” específico de 

ferramenta que, quando analisada exclusivamente em termos tipológicos, pode parecer 

culturas arqueológicas distintas. Todavia, um artefato também pode convergir com uma 

atividade, com as questões de mobilidade do grupo, do sistema produtivo etc. (Tomka, 2001, 

p.210-213; Sackett, 1990). 

Acreditamos que a variabilidade é também funcional como apresentado por 

Binford (1978b, 1980, 1982, 1983a), visto que em um sistema de assentamento de um dado 

grupo, conjuntos de sítios contemporâneos podem abarcar atividades distintas exigindo novos 

rearranjos para levar a cabo certa atividade social. Todavia, o funcional é integrante do universo 

cultural, uma vez que, sob nosso olhar, tecnologia é um fato social total, logo qualquer escolha ou 

estratégia realizadas durante o processo produtivo/ subsistência (ou de redução de núcleos, por 

exemplo), são feitas dentro do espectro de possibilidades em que o processo cognitivo (isto é, a 

tradição), oferece. 

Como destacado por Morais (1983) e Bodu (1996), no estudo da tecnologia lítica 

é possível observar a qualidade técnica em certos implementos, que permite a inferência de que 

existam diferenças na qualidade do trabalho da pedra entre artesãos contemporâneos, ou seja, a 

agência. Mas como militado por Karlin & Julien (1995), mesmo existindo artefatos mais bem 

manufaturados, por meio dos estudos comparativos e estatísticos é possível perceber a 

similaridade técnica dos gestos tanto nos artefatos mais complexos quanto nos mais simples, 

possibilitando a inferência de que se trata de uma mesma indústria. 

Se no tocante as questões da agência e da expressão individual no processo de 

debitagem, os dados revelam as similaridades dos gestos; por que não esperar que os dados 

estatístico-comparativos inter sítios também possibilitam a observação das similaridades nas 

diferenças funcionais? Por isso acreditamos ser redundante o uso do termo “escolhas culturais”, 

sobretudo enquanto forma de diferenciação entre abordagens arqueológicas que ora privilegiam 

aspectos do universo simbólico, outras vezes valorizam a dimensão funcional-adaptativa. 

Universo simbólico, ritualístico, político, funcional, adaptativo etc., são aspectos da cultura e não 

podem ser compreendidos como entidades isoladas sob o nosso ponto de vista. 

Sendo assim, as escolhas que indicam as similaridades e diferenças entre os 

conjuntos artefatuais podem vir expressas em qualquer etapa da cadeia operatória (da concepção 

do que fazer, para que fazer e como fazer – idealização do artefato –, da escolha da matéria-prima; 

da produção de uma ferramenta para execução de uma atividade específica), e é por isso que 

acreditamos na necessidade da realização destes dados estatístico-comparativos com o maior 



 
105 

número de variáveis possíveis que possam indicar as recorrências e mudanças nos conjuntos 

artefatuais em estudo (Sackett, 1982, 1985, 1990; Hegmon 1998, p. 264-266; Parkinson, 2006). 

Em resumo, o conceito de variabilidade estilística (tendo como aporte 

metodológico de cadeias operatórias), sendo utilizado na perspectiva que a tecnologia é parte de 

um sistema cultural30; é uma ferramenta indispensável às pesquisas arqueológicas que pretendem 

entender a variabilidade artefatual sob um viés intra e inter sítios (Fagundes, 2004b). 

O uso deste conceito busca a compreensão de como os grupos humanos atuavam 

em uma região; como as condições ambientais se posicionam dentro deste sistema cultural; quais 

são as estratégias e escolhas mediante a estas condições; e, principalmente, como realizar esta 

leitura diacrônica que nos possibilite compreender os remanescentes culturais de modo que 

possamos inferir hipóteses sobre o comportamento cultural de povos pregressos e ágrafos. 

Portanto, nos permite avaliar como as técnicas eram organizadas por meio desta leitura diacrônica 

dos atributos formais e tecnológicos dos artefatos líticos (nosso objeto de estudo); que, aliada aos 

dados estatístico-comparativos, estabelece unidades interpretativas a fim de possibilitar inferências 

sobre os prováveis fatores que direcionaram a variabilidade.  

Além disso, concordamos quando Sackett (1990) diz que a etnicidade está 

contida, já que ela está presente nos sistemas social, cultural e produtivo das populações pré-

históricas e, portanto, a cultura material traz traços culturais do grupo que a produziu.  No entanto, 

como Hegmon (1998, p.265-269), não estamos de acordo com a prerrogativa de que culturas 

arqueológicas são necessariamente equivalentes a grupos étnicos.  Devemos ser extremamente 

cautelosos em realizar determinadas afirmações sobre o conceito de etnicidade, sobretudo em 

Arqueologia, afinal quais as premissas que permitem ao arqueólogo vislumbrar exclusivamente 

por meio dos remanescentes arqueológicos o fator étnico? Como diferenciar etnias por meio do 

exame dos atributos formais e tecnológicos de diversas indústrias líticas?  

Quando nos referimos à variabilidade estilística, estamos nos reportando à 

organização tecnológica baseada nos atributos tecnológicos e morfológicos da cultura material, 

acreditando que esta traz traços culturais, na medida em que a tecnologia é um fato social total 

vinculada às matrizes sociais de um grupo. Contudo, não há condições empíricas que nos permita 

afirmar que um ou outro assentamento foi ocupado por grupos étnicos diferentes, já que a 

tecnologia enquanto parte de um sistema está influenciada por fatores diversos, e não apenas a 

mudança de grupo étnico é responsável pela variabilidade, afinal ela pode assumir uma dimensão 

funcional. 

                                                
30 Podendo ser compreendida como uma construção que traz traços significativos do comportamento social e cultural do artesão 
enquanto membro de uma sociedade. 
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De qualquer modo optamos em trabalhar na linha interpretativa do estilo 

enquanto uma escolha isocréstica31 (Cf. aportes de Sackett, 1977, 1982, 1986, 1990), admitindo 

que a variabilidade dos conjuntos artefatuais é estilística na medida em que o estilo é 

compreendido como existindo na cadeia operatória, sendo onipresente da escolha da matéria-

prima ao modo em que o grupo descarta o material não mais desejado. Portanto, é adotado de 

forma global, está presente e interfere em todas as etapas culturais em que o artefato se faz 

presente32. 

  Destarte, o conceito de variabilidade estilística aqui empregado busca a 

compreensão destas características das diversas indústrias líticas que poderão, ou não, 

apresentar traços culturais diversos e, a partir daí, entender o porquê da variabilidade ou 

semelhança. 

 
1.6. Os estudos da organização tecnológica lítica: 

  A intenção deste sub-capítulo é apresentar os principais conceitos teóricos e 

métodos que utilizamos para tabular os atributos formais e tecnológicos das indústrias líticas em 

Xingó, tendo como aportes principais autores como Andrefsky (1994, 2001, 2002), Bamforth 

(1986, 1990, 1991), Bar-Yosef et alli (1995); Bleed (1986, 1991, 2001a, 2001b), Brèzillion (1968, 

1983), Boëda, Geneste & Meignen (1990), Carr & Bradbury (2001), Cabtree (1967), Caldarelli 

(1983), Close (1978), Collins (1975), Cotterell & Kamminga (1987), Daniel Jr. (2001), Delagnes 

(1990), Dibble (1984, 1987), Fogaça (1995, 1997, 2001, 2006), Grace (1988), Gramly (1983); 

Hayden et alli (1996), Jones et alli (2003), Karlin & Julien (1995), Karlin, Bodu & Pelegrin 

(1991); Kuhn (1994), Leroi-Gourhan (1964, 1965, 1984a, 1984b), Magne (2001), Meltzer (1981), 

Silva-Méndes (2007); Pecora (2001, 2002), Pelcin (1997a, 1997b), Pelegrin (2000), Piel-

Desruisseaux (1990), Prous & Lima (1986, 1990), Sackett (1977, 1982); Sellet (1993), Shott 

(1986), Sulivan & Rozen (1985), Tixier, Roche & Inizan (1980), Valentin, Julien & Bodu (s/d); 

Vilhena-Vialou (1980), Whittaker (1994), Yerkes & Kardulias (1993), entre outros; mas, 

sobretudo, tendo como modelo os trabalhos de Morais (1983, 1987, 1988, 2007), que utilizamos 

para a construção de nossa ficha lítica e a produção do software para cadastro e execução dos 

dados comparativos nomeado de Sistema JUST33. 

                                                
31 A palavra ‘isochrestic’ é derivada do grego, que significa literalmente “equivalente no uso” (Sackett, 1982). 
32 “... the isochrestic model postulates that style is essentially ubiquitous in formal variation, residing in both its instrumental and 
adjunct components.” (Sackett, 1990, p.34). 
33 Construído com o auxílio do especialista em informática Prof. Anderson Pacheco Martins, o sistema JUST foi criado a partir do 
software Delphi 7.0® (marca registrada para Borland) e pelo sistema Interbase, tendo capacidade de armazenar, contabilizar e 
comparar mais de setecentas mil variáveis, fator que coopera sensivelmente para a execução dos dados comparativos de indústrias 
líticas, tanto em uma perspectiva intra como inter sítios. Nosso objetivo foi criar um banco de dados digital que acumulasse a maior 
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  A análise laboratorial dos vários sítios evidenciados teve como preocupação 

primordial estabelecer as relações entre os conjuntos líticos numa perspectiva intra e inter sítios, 

buscando os subsídios necessários à compreensão das cadeias operatórias e suas relações com os 

demais remanescentes e estruturas preservadas na matriz arqueológica34 a fim de podermos 

responder questões tais como: 

� Dentro das várias características de uma indústria lítica, quais são as categorias que 

devem ser privilegiadas para compreensão das seqüências operacionais seguindo da procura 

de matéria-prima; modelos, técnicas e estágio de redução; morfologia dos instrumentos/ 

artefatos; técnicas de manutenção e reciclagem; e padrões de descarte? 

� Quais as relações entre captação de matéria-prima, manufatura e uso dos produtos de 

debitagem? Estas relações perpassam com o tempo sendo regulares entre uma ocupação e 

outra, ou há variabilidade? 

� Quais são os principais atributos formais e tecnológicos dos artefatos e instrumentos nos 

diversos conjuntos líticos? Há recorrências? O que significam? 

� Há uma variabilidade significativa entre os conjuntos de caçadores coletores e 

agricultores ceramistas? Como se comporta? 

� Se há variabilidade ou recorrências, como elas se distribuem espacialmente e 

temporalmente pelos diversos sítios e níveis arqueológicos? Quais são as relações nos 

conjuntos similares? Quais características tecnológicas distanciam conjuntos díspares? 

�  Dentro de uma perspectiva de Complexo Situacional de Sítios (Cf. Binford, 1982), como 

os conjuntos líticos de Xingó cooperam para compreensão de tipo de sítios e sistema de 

assentamento (perspectiva inter sítios)? 

� Há um estilo caracterizador para os conjuntos líticos em Xingó que pode identificá-los 

como regulares numa perspectiva temporal e espacial (Cf. Sackett, 1982)? 

� Se há variabilidade, como podemos caracterizá-la em termos estilísticos? 

� De que maneira os processos de redução e manufatura de implementos líticos 

influenciam na formação do registro arqueológico para compreensão da organização 

tecnológica de um dado grupo? 

  Deste modo, todas as categorias utilizadas tiveram como prerrogativa 

compreender as relações entre os vários conjuntos líticos postos em estudo, de modo que os dados 

resultantes nos permitissem entender como o estudo da tecnologia lítica pode cooperar para 

                                                                                                                                          
quantidade de informações possíveis ao mesmo tempo em que fosse uma ferramenta ágil para facilitar o exame tecnológico das 
indústrias líticas.  
34 Por matriz arqueológica entende-se: “(...) ambiente sedimentar que contém as evidências arqueológicas” (Morais, 2000, p.08). 
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estabelecermos hipóteses sobre sistema produtivo, função de sítio, sistema de assentamento, 

mobilidade e, com um pouco mais de ousadia, falarmos em territorialidade e manutenção de 

território (Cf. Nelson & Hegmon, 2001). 

  Nossa pesquisa, desta forma, buscou compreender e interpretar o comportamento 

cultural envolvido nas atividades sociais por meio da análise dos resíduos materiais presentes no 

registro arqueológico. Ou seja, toda a análise laboratorial baseou-se na necessidade de 

compreender nosso objeto de estudo em termos sistêmicos e dinâmicos (Morais, 1983, 2007). 

Tendo como norte tais pressupostos, buscou-se identificar os dados repetitivos 

em relação às várias etapas das cadeias operatórias líticas, em uma análise centrada nesta 

abordagem sistêmica e diacrônica (Morais, 1983), de modo que favorecesse a compreensão da 

apropriação da matéria-prima, dos gestos técnicos, do uso social e do comportamento de 

abandono, partindo do pressuposto que a tecnologia lítica está relacionada às estruturas sociais, 

capaz de responder às questões sobre a sociedade que produziu os implementos, haja vista que 

estes estão inseridos nos contextos históricos, culturais e simbólicos (Leroi-Gourhan, 1964, 1965, 

1984a, 1984b; Morais, 1983, 2007; Sinclair, 1995; Sellet, 1993; Fogaça, 2001; Fagundes, 2004b, 

2006b). 

O doutoramento de José Luiz de Morais (MAE/USP), foi o primeiro trabalho no 

Brasil sobre tecnologia lítica focando questões acerca de contexto arqueológico, inter-relações 

homem versus ambiente, agência e cognição, tendo em vista a possibilidade de compreender os 

implementos líticos enquanto “produtos da criatividade humana”, uma vez que se aliando o 

estudo da matéria-prima, dados comparativos e experiências de talhe, pode-se compreender 

facetas importantes do modus vivendi dos grupos em estudo. Na sua letra:  

“Essa abordagem proporcionou a compreensão das 

características do tratamento pré-histórico da matéria-prima, refletido 

nos bolsões de lascamento. O enfoque detalhado das características do 

material debitado proporcionou, inclusive, uma tentativa de observação 

retrospectiva da influência de personalidades diferentes na manipulação 

da matéria-prima. Homens diferentes lascaram a pedra de formas 

diferentes: eles confeccionaram implementos classificados dentro dos 

mesmos tipos gerais, mas com nuances diferentes, decorrentes de suas 

personalidades e níveis de inteligência próprios” (Morais, 1983, 191). 

[grifos nossos] 

 

  Ainda segundo o referido autor (1983, p.191), há necessidade intrínseca no estudo 

da cultura material lítica o olhar que a considere como produto da “criatividade humana”; 

imperativo que o autor denomina de “visão antropológica”, sendo questão vital para a 

compreensão das inter-relações homem versus meio35, já que “(...) a pedra, manipulada pelo 

homem, assumiu características próprias que a tornaram apta a ser utilizada por ele. Encarada sob 
                                                
35 Estes conceitos são ampliados e refinados nos trabalhos do autor em 1999 e 2000. 
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este aspecto, a indústria lítica reveste-se de vital importância no inter-relacionamento homem pré-

histórico/ meio ambiente, através do encadeamento: reserva natural litológica (matéria-prima) / 

manipulação humana (gesto)/ pedra transformada (utensílio)/ exploração do meio ambiente 

(sobrevivência)” (Morais, 1983, p.191). 

  Com base nestes pressupostos, acreditamos que a compreensão efetiva da 

organização tecnológica do processo de manufatura lítica está associada às inferências dos itens, a 

saber: (01) Das inter-relações homem versus meio; (02) Da disponibilidade de matéria-prima 

(possibilidades e restrições de obtenção e, sobretudo, transporte); (03) Das inter-relações entre 

pessoas (aspectos cognitivos); (04) Do contexto arqueológico em que os implementos foram 

evidenciados (áreas de atividade); (05) Dos diferentes tipos de sítios (mobilidade e sistema de 

assentamento); (06) Da demanda por implementos líticos; (07) Do uso social dos instrumentos/ 

artefatos; (08) Dos diferentes processos de descarte à formação do registro arqueológico36. 

Tudo isto, é claro, partindo da conjetura de que toda escolha/ estratégia é cultural, 

fazendo parte de uma rede de significados particular a cada grupo. Estas escolhas (O que fazer? 

Como fazer? Para que fazer? Com o que fazer? – Cf. Fogaça, 2001), por sua vez, estariam 

intimamente ligadas ao sistema de ensino-aprendizado, como discutido amplamente na literatura. 

Nossa intenção, como muitas vezes destacado, foi entender as escolhas efetuadas 

pela população (ou populações) que ocupou o baixo São Francisco a fim de compreender a 

organização tecnológica – que estaria vinculada às matrizes sociais de um grupo, conforme 

pressupostos de Lemonnier (1986, 1989a, 1989b, 1992), Pfaffenberger (1992), Gosselain (1998), 

Dietler & Herbich (1989, 1998); fato que implicou em observações sistemáticas sobre a paisagem, 

disponibilidade de recursos, dieta, mobilidade, sistema de assentamento, função de sítio, sistema 

produtivo, diversidade dos conjuntos artefatuais (estilo), territorialidade etc.; pontos chaves dentro 

das pesquisas arqueológicas na atualidade. 

Todas estas questões nos levaram a creditar à tecnologia um caráter peculiar 

compreendendo-a como integrante do fato social total, dentro dos aportes epistemológicos de 

Marcel Mauss (1974b), como já fora destacado repetidas vezes neste texto.  Na literatura há um 

significativo número de estudos sobre conjuntos artefatuais líticos destacando a necessidade de 

compreensão dos gestos técnicos, ou seja, das seqüências de golpes, mentais37 e mecânicos-

motor, que dão o caráter cultural (e singular), às diversas indústrias líticas espalhadas ao redor do 

mundo, no que Leroi-Gourhan interpretou como as graduações do fato (Leroi-Gourhan, 1984a, 

p.24). 

                                                
36 Este último envolvendo questões naturais e culturais (vide discussão no item 1.3). 
37 Partindo-se do pressuposto que a produção artefatual tem início na idealização do quê fazer e para quê fazer. 
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  Para tanto é essencial compreender os instrumentos, as técnicas, os 

conhecimentos intelectuais e todo o processo gestual envolvido – no que se pode chamar de noção 

sistêmica e diacrônica sobre a tecnologia lítica e, portanto, compreendidas sob um viés 

antropológico (Morais, 1983, p.12). 

Em nossa concepção, todos os gestos técnicos (como originalmente definidos por 

Leroi-Gourhan, 1964, 1965), estão relacionados ao comportamento, adquirido pela convivência 

sócio-cultural, histórica e pelos processos cognitivos38, haja vista que: “O homem é resultado do 

meio cultural em que foi socializado. Ele é herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete 

os conhecimentos e experiências adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam. A 

manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. 

Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda 

uma comunidade” (Laraia, 1986, p.47). 

Por sua vez, esse comportamento pode ser subdividido entre: 

� Know-how técnico, definido pelas ações manuais, psicomotoras, de reação, reflexão, decisão e 

execução, e que não fazem um apelo constante à consciência; 

� Knowledge tecnológico, que seria o conhecimento intelectual envolvido nas relações sociais e 

simbólicas que determinado sistema produtivo ocupa dentro da sociedade; assim seriam os 

domínios intelectuais (os conceitos, representações e símbolos, como destacado por van der 

Leeuw [1993]), do sistema produtivo e das etapas da indústria (Tixier, Roche & Inizan, 1980; 

Leroi-Gourhan, 1964, 1965, 1984a, 1984b; Brèzillion, 1968, 1983; Morais, 1983, 2007; Karlin & 

Julien, 1995; Fogaça, 2001). 

  Marcel Mauss no clássico texto Tecniques du Corps (1974b), descreve as técnicas 

como qualquer ato tradicional e efetivo, apresentando a teoria de que os movimentos corporais são 

adquiridos socialmente. O processo cognitivo, neste caso, torna-se o veículo pelo qual uma 

sociedade transmite aos seus membros maneiras tradicionais de utilizar o físico, que é visto como 

“(...) o primeiro e mais natural instrumento do homem” (Mauss, 1974b, p.217).  

Em suma, os seres humanos tradicionalmente utilizam seus corpos como 

instrumento em função da cultura. 

  Foi a partir desta concepção maussiana do corpo enquanto técnica que os estudos 

de tecnologia lítica avançaram em direção à compreensão dos gestos, sendo considerados 

precursores da atual concepção de tecnologia enquanto fato social total e da própria aplicação do 

                                                
38 Não descartamos, contudo, a influência das ações individuais (agência) – consciência e preferência (vide Morais, 1983; Karlin & 
Julien, 1995). 
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conceito de cadeia operatória (Bleed, 2001a; Fogaça, 2001; Lemonnier, 1983, 1986, 1986; 

Desrosiers, 1991, p.21). 

  Essa abordagem conduz, desta forma, à idéia de que cada sociedade apresenta 

hábitos físicos-motores próprios, não como simples ato de imitação, mas superados pela 

educação. Por conseguinte, toda atividade corporal está veiculada à comunicação verbal, à 

imitação, ao ensaio e ao erro, ou seja, à aprendizagem (Fogaça, 2001, p.107). 

  Finalmente vale a pena reafirmar que não é apenas nos hábitos psicomotores que 

a tradição se faz presente, mas em todas as escolhas que envolvem a produção de um dado 

artefato/ instrumento ou bem material qualquer, visto que as técnicas, como um todo, são produtos 

de uma identidade pessoal e social, existindo em todas as etapas das cadeias operatórias enquanto 

ingredientes de um estilo tecnológico.  

Andrefsky (2002, p. 189-210) indica que mediante toda impossibilidade de se 

compreender os assentamentos pré-históricos em sua totalidade cultural (ou seja, nem todas as 

estruturas são mantidas ou bem preservadas), para as questões relativas à função de sítio e a 

própria organização tecnológica de um grupo recorre-se quase que freqüentemente ao estudo da 

tecnologia lítica, mais precisamente à função deste artefato enquanto indicador de tipos diferentes 

de sítios. 

Por outro lado, já que as pesquisas têm demonstrado que mesmo aqueles 

artefatos tidos como específicos à determinada função (pontas, raspadores terminais, furadores, 

facas etc.), desempenham o mais amplo papel dentro do sistema produtivo de um grupo, isto é, 

acabam por serem multifuncionais; a interpretação do um uso social para um artefato é tarefa 

extremamente árdua (Andrefsky, 2002, p.189).   

Em Xingó, como poderemos ver, o conjunto artefatual é caracterizado por 

ferramentas expedientes, ou seja, a multifuncionalidade é o predicado marcante, sendo quase 

impraticável estabelecer o papel de cada sítio mediante exclusivamente aos aspectos funcionais da 

indústria lítica, sobretudo dentro de um contexto mais amplo que é o sistema de assentamento, 

indicando as estratégias envolvidas para apropriação, adaptação (cultural e natural) e exploração 

da paisagem. 

Em todo caso, uma análise mais abrangente sobre todos os elementos 

constitutivos das indústrias, digo não apenas os artefatos, mas analisando núcleos, percutores e os 

resíduos provenientes do processo de produção; permitiu chegarmos a resultados mais precisos 

sobre como os artesãos pré-históricos estavam manufaturando, usando e descartando seus 

implementos líticos. Para tanto se fez necessário estabelecer táticas que cooperassem para a 
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elaboração de hipóteses sobre estudo de conjuntos líticos e suas relações com todas as demais 

áreas de interesse da pesquisa arqueológica aqui citadas.  

Segundo Peter Bleed, dada a natureza estática do registro arqueológico, 

sobretudo separado do contexto comportamental pelo qual a cultura material esteve engajada; é 

comum que arqueólogos busquem alternativas que permitam a compreensão deste registro 

arqueológico em termos dinâmicos. Na sua letra: “A necessidade de interpretação e tratamento 

dinâmico ao registro arqueológico tem levado os arqueólogos a explorarem muitas áreas técnicas 

e teóricas. Algumas dessas explorações têm sido feitas dentro da arqueologia em si e têm 

envolvido o refinamento de conceitos utilizados para o tratamento do registro arqueológico e de 

analogias etnográficas” (Bleed, 1991, p.19). 

Em nosso caso, apostamos no método de cadeias operatórias importado da 

etnografia e adaptado à pesquisa arqueológica por André Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan, 1964, 

1965); foi sistematizado inicialmente por Brézillion (1968) e posteriormente por Lemonnier 

(1983, 1986, 1992) 39. Atualmente tem sido sistematicamente utilizado por arqueólogos no 

mundo todo enquanto ferramenta analítica de avaliação e interpretação dos gestos técnicos e das 

seqüências operacionais da cultura material evidenciada nas escavações. 

Feita a análise diacrônica dos estigmas de lascamento, ainda foram realizados 

dados comparativos e estatísticos, focando itens que vão além dos aspectos funcionais, mas 

buscando subsídios para se compreender questões relativas ao tipo e freqüência de matéria-prima, 

diversidade, flexibilidade, portabilidade, concentração de material associada às outras estruturas 

preservadas no sítio arqueológico (fogueiras, manchas no solo, sepultamentos, concentração 

cerâmica etc.), localização espacial da locação em relação aos demais sítios ou áreas geográficas, 

etc. Com isso, norteamos nossas análises tendo em vista as restrições de modo que 

permanecêssemos cientes de que nem todas as respostas que esperamos de um sítio ou uma área 

podem ser facilmente obtidas, exigindo o máximo de cuidado ao afirmamos certas prerrogativas 

(Bleed, 2001a, 2001b). 

Logo, nesta tese o estudo da cultura material lítica visou indicar possíveis meios 

pelos quais grupos pré-históricos se fixaram em uma paisagem, estabeleceram suas escolhas e 

deixaram traços delas, hoje representados pelo registro arqueológico; de maneira que pudéssemos 

estabelecer hipóteses sobre como a organização tecnológica foi levada a cabo sob todas as 

ramificações possíveis com vistas às inferências, por meio dos geoindicadores, sobre a existência 

                                                
39 Ainda conforme Sellet (1993), Brèzillion não foi responsável pela definição teórica do termo, pelo contrário em seu trabalho foi 
usado como referência para as seqüências de operações exigidas para a manufatura dos implementos líticos, no caso lascas levallois. 
Foi na década de 1980, entretanto, que o conceito passa a ser amplamente utilizado, sobretudo após o trabalho de Lemonnier (1983, 
1986), mas tendo o nome de Leroi-Gourhan como seu fundador (Leroi-Gourhan, 1984a , 1984b).   
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dos então chamados lugares persistentes à suscitação de conjeturas sobre o sistema regional de 

assentamento. Ou melhor, interpretar o registro arqueológico em termos dinâmicos, sistêmicos e 

diacrônicos de modo a permitir a realização de inferências sobre o comportamento cultural e 

modo de vida de populações pregressas e ágrafas. 

Temos consciência que a cultura material lítica representa uma pequena parcela 

de todas as cadeias operatórias envolvidas para o desempenho de uma atividade, entretanto como 

partimos do pressuposto de que todas as relações sociais estão envolvidas sob forma de um 

sistema, acreditamos que por meio de um exame laboratorial cuidadoso das minúcias que trazem 

os artefatos líticos, possamos realmente indicar particularidades importantes do modo de vida de 

um grupo pré-histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fluxograma 01 – Tecnologia lítica: 
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CCaappííttuulloo  0022  

AAmmbbiieennttaaççããoo  ddaa  ÁÁrreeaa  AArrqquueeoollóóggiiccaa  ddee  XXiinnggóó  

“À uma hora já pudemos embarcar como nossos rocinantes, e deixar a população de Piranhas pendurada, como um ninho de 
andorinhas, ao longo da enconsta...”  
(Ave-Lallmant, 1980) [Grifo Nosso]. 

 
“Enquanto Xingó e as usinas vizinhas fornecem energia para distantes regiões do Nordeste seco, do Litoral aos Agrestes e Sertões, os 

velhos documentos da ocupação do espaço regional pelos nossos ancestrais pré-históricos fornecem motivação e estímulos para o 
desenvolvimento da pesquisa científica interdisciplinar em nossas jovens universidades. O que está em jogo nessa direção, é a 

recuperação sistemática da trajetória dos grupos humanos que, procedentes de longínquas paragens e raízes asiáticas, movimentaram-se 
pelo vasto inter e subtropical brasileiro, assentando-se aqui e ali, em busca da dádiva da natureza para sobreviver”. 

 (Aziz Nacib Ab’Saber, 1997) 
 

2.1. Discussão inicial: 

  Compreender os aspectos ambientais tanto de ordem geológica, geomorfológica, 

pedológica, paleoambiental, assim como os climáticos, hídricos, de cobertura vegetal, fauna ou do 

uso de ocupação do solo (assim como outros aspectos de acordo com a área de pesquisa), é 

fundamental para o desenvolvimento da pesquisa arqueológica, de forma a estabelecermos um 

quadro conciso da paisagem onde se inserem os sítios arqueológicos, bem como inferirmos sobre 

as inter-relações homem versus meio e homem versus homem; sobretudo quando nos propomos a 

discutir questões relacionadas à captação de matéria-prima rochosa, tecnologia lítica, mobilidade, 

organização social, inserção e distribuição de sítios arqueológicos na paisagem, geoindicadores e 

sistema regional de assentamento de grupos pré-históricos (Cf. apresentado no item 1.4 desta 

tese).  

Segundo Silva-Méndes (2007), podemos classificar o ambiente, com fins à 

intervenção arqueológica, em três aspectos distintos, a saber: 

(01) Aspectos Ambientais Estruturais (geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia – 

cenário anterior a presença humana); 

(02) Aspectos Ambientais de Cobertura e de Modificação (vegetação e clima); 

(03) Aspectos Ambientais Biodinâmicos e de Modificação (fauna terrestre, ictiologia, 

uso/ocupação do solo; arqueologia). 

  Conforme suas reflexões acerca do ‘método ecossitêmico’ utilizado:  

“A divisão desses grupos de aspectos ambientais serve 
para emoldurar as relações que mantêm entre si, assim como das relações 
do homem numa perspectiva histórica sobre esse conjunto de aspectos. 
Denominamos esse conjunto de Ambiente e sua representação ou recorte em 
escalas próprias à análise científica de Paisagem” (Silva-Méndes, 2007, 
p.43). 

 

  Apesar de não utilizarmos, a priori, este modelo ‘ecossistêmico’ que, por sinal 

creditamos grande valia (Silva-Méndes & Fagundes, 2007); acreditamos que as indicações dadas 

por Silva-Méndes são singulares à compreensão da paisagem em seus aspectos naturais e 
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culturais, uma vez que é fundamental à pesquisa arqueológica a compreensão total e sistemática 

do ambiente onde se inserem os sítios arqueológicos, sobretudo quando nos dispomos a 

compreender a distribuição espacial destes sítios e suas relações com os geoindicadores propostos 

por Morais (1999a, 2000, 2006). 

Os Aspectos Ambientais Estruturais são compreendidos, assim, como as 

características geológicas da área de pesquisa, englobando aspectos de orogênese, estratigrafia e 

litologia, além dos aspectos erosivos e de deposição, foco de estudo da geomorfologia, pedologia 

e hidrologia. Os Aspectos Ambientais de Cobertura e Modificação dizem respeito às 

características que formam a cobertura (natural) da estrutura (geológica e geomorfológica, por 

assim dizer), interagindo com ela no nível da crosta terrestre e, desse modo, envolvendo 

características relativas à cobertura vegetal e clima. E, finalmente, os Aspectos Ambientais 

Biodinâmicos e de Modificação, onde estão inseridos os seres humanos e fauna, bem como as 

alterações que estes ‘organismos’ causam ao ambiente (Silva-Méndes, 2007). 

Foi baseada nessa reflexão de caracterização da ambientação da área de pesquisa 

que realizamos o exame minucioso da carta geológica e geomorfológica da área (Bruni & Silva, 

1983; Santos & Souza, 1988) e fotos de satélites disponíveis na rede mundial de computadores 

(sites: Google; INPE; EMBRAPA); seguido de pesquisa bibliográfica sobre o assunto, assim 

relacionando as feições da região aos itens, a saber: (01) À formação do canyon e das curvas do 

São Francisco; (02) Ao processo de deposição (e erosão) à constituição dos terraços fluviais; (03) 

Às características da vegetação, clima e hidrografia; (04) A disponibilidade de recursos minerais, 

faunísticos e vegetais que possibilitariam a fixação de grupos na área de estudo; (05) Os acidentes 

e imprevistos naturais que de alguma forma pudessem restringir a ocupação das populações pré-

históricas nos terraços1. 

A partir destes dados foi que pudemos construir algumas hipóteses sobre as 

potencialidades em Xingó, sobretudo no recorte efetuado por nós para esta pesquisa, uma área de 

3760 ha (37,60 km2), entre as coordenadas N 8.943.747,344/ E 623.202,871 e N 8.937.570,205/ E 

630.600,191. Como discutido no capítulo 01, partimos do pressuposto que a paisagem é um 

grande referencial para a compreensão não só da organização espacial humana em uma região, 

mas também como fonte para o entendimento integral do modo de vida de grupos pré-históricos.  

                                                
1 As ocupações nos terraços do canyon do São Francisco, conforme resultados parciais das escavações dos sítios Cipó e Barracão, 
ocorreram em longa duração, remontando períodos pré-históricos e históricos. No sítio Barracão, em especial, que teve sua 
escavação encerrada em meados do mês de fevereiro de 2007, nas decapagens iniciais, além de muita cerâmica, faiança, restos 
alimentícios, estruturas de combustão, manchas no solo, negativos de estaca etc.; foram evidenciadas pederneiras, medalhas e 
moedas que permitem a inferência de ocupações em meados século XVII (MAX, 2006a, 2007a). 
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Por meio deste referencial, por sua vez, podemos inferir proposições sobre: sistema 

de assentamento; estratégias de captação de recursos; organização social, econômica e 

tecnológica; mobilidade; escolhas/ estratégias; função de sítios; universo simbólico ou mesmo 

territorialidade2. 

Tabela 2.1 – Aspectos ambientais da área de pesquisa: 
Aspectos 

Ambientais 
Contexto Regional Contexto local 

I 
Geologia/ 

geomorfologia 

Domínio Canindé Marancó (Granitóides do tipo 
Xingó, Canindé e Sítios Novos). Pediplano São 
Franciscano (ou sertanejo), representado pela 

Superfície de Aplanamento Retocada Desnudada e 
por áreas de Dissecação Diferencial. Domínio dos 

maciços remobilizados. 

Granitóides Sítios Novos.  Dissecação diferencial com 
fraco aprofundamento do talvegue. Canyon do São 

Francisco, terraços fluviais de formação coluvial e aluvial. 

Hidrologia 
Bacia do São Francisco – Baixo curso, área do 

canyon Paulo Afonso - Piranhas. 
Rio São Francisco somando-se as micro bacias dos riachos 

Curituba, Canavieiras e Urucu. 

II Clima Semi-árido 
Mediterrâneo (segundo Ab’Saber, 2002. Micro-clima mais 

estável durante o holoceno). 
Vegetação Caatinga hiperxerófila Caatinga arbustiva 

III 

Fauna 
Carcinofauna, entomofauna, heptofauna, avifauna e 

mastofauna. 
Carcinofauna, entomofauna, heptofauna, avifauna e 

mastofauna. 

Ictiofauna 
Curumatá, mandinho, surubim, tubarana, bagri, cari, 
robalo, curvina, tilápia, piranha, pirombeba, traira, 

entre outros. 

Curumatá, mandinho, surubim, tubarana, bagri, cari, robalo, 
curvina, tilápia, piranha, pirombeba, traira, entre outros. 

Uso e ocupação 
do solo 

Municípios de Piranhas e Olho D’Água do Casado 
(Alagoas) e Canindé de São Francisco (SE) 

Basicamente agricultura de subsistência, baseada no 
plantio de milho, feijão e macaxeira. Pecuária 

extensiva.  Agricultura irrigada em Canindé de São 
Francisco (Projeto Califórnia). Área muito afetada 
pelos processos de desmatamento e queimada. 

Pescadores dos povoados Canavieiras (AL) e Curituba 
(SE), e de fazendas locais (Cabeça de Nêgo, Gentileza, 

Maringá etc.) 
Antes do lago da UHE-Xingó, os terraços eram ocupados 

para o plantio de subsistências pela sociedade local 
representada, sobretudo, por povoados de pescadores. 

Arqueologia 
Tradição Itaparica para as indústrias líticas – Tradição 
Aratu e Tupiguarani para a cerâmica – Tradições 

Agreste e Nordeste para arte rupestre 

Não há filiações em nenhuma das tradições conhecidas. 
Especificidades: presença de lâminas polidas em ocupações 
de caçadores-coletores (fato que ocorre no Se do Piauí); 
cerâmica mais antiga do curso do São Francisco; indústria 

lítica expedita. 
I - Aspectos Ambientais Estruturais (Geologia, Geomorfologia, Hidrologia) – cenário anterior a presença humana. 
II - Aspectos Ambientais de Cobertura e de Modificação (Vegetação e Clima) 
III - Aspectos Ambientais Biodinâmicos e de Modificação (Fauna Terrestre, Ictiologia, Uso/ Ocupação do Solo; Arqueologia). 

Portanto, a percepção do entorno é tarefa inerente à atuação do arqueólogo, pois é 

na paisagem que se inserem os sítios (Binford, 1982). Conseqüentemente, características da 

formação geológica e geomorfológica, realização de prospecções sistemáticas de varredura à 

procura das jazidas litológicas, pedogênese, compreensão do processo de sedimentação/erosão das 

áreas pesquisadas, da cobertura vegetal, das fontes hídricas, do uso atual do solo ou de outras 

tantas características que interferem na paisagem, é trabalho caro à intervenção arqueológica, de 

forma a possibilitar o entendimento da organização tecnológica, dos sistemas produtivo e 

                                                
2 Muitos autores ao trabalharem com o conceito de territorialidade acabam por utilizar aquele advogado por Dyson-Hudson & 
Smith (1978), de cunho mais ecológico, pelo qual: “(...) define a territory as an area occupied more or less exclusively by an 
individual or group by means of repulsion throught overt defense or some form of communication...” (Dyson-Hudson & Smith, 
1978, p.22). Vide também Cashdan, 1993. Nesta tese, por sua vez, optamos em compreendê-lo dentro do enfoque dado à paisagem 
discutido no capítulo 01, ou como definido  por Hitchcock & Bartram (1998, p.30): “(…) territoriality can be seen not only as 
control of space within which resources necessary for sustaining life are found, but also an interlocking system of sentiments, 
cognitions, and behaviors that are highly space specific, socially and culturally determined and maintaining, and … a class of 
person-space transactions concerned with issues of setting management, maintenance, legibility, and expression”. 
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tecnológico, do modo de vida das populações pregressas e de suas interações com o ambiente 

(Schlanger, 1992; Morais, 1999a, 2006; Fagundes, 2004b. Silva-Méndes, 2007) 3. 

  O espaço que delimitamos para empreendermos nossa pesquisa, por sua vez, é de 

imensa singularidade dentro da Arqueologia nordestina, tanto em termos naturais (representados 

pelas condições micro-ambientais do canyon do rio São Francisco. Ab’Saber, 2002), quanto em 

relação à organização tecnológica e decorrente cultura e remanescentes materiais do grupo (ou 

grupos) que aqui habitou. Até então muitos pesquisadores apresentaram o canyon do São 

Francisco como responsável pelo modelo de ocupação diferente daqueles vistos em seu entorno, 

resultando em aspectos tecnológicos amorfos, verificados seja na manufatura de artefatos líticos, 

confecção cerâmica, na arte rupestre etc (Landim Dominguez & Brichta, 1997; Martin, 1998, 

2000; Ab’Saber, 1997; Luna, 2001; Silva, Vergne & Possi, 2001; Vergne, 2004).  

Concordamos com estes autores, contudo, acreditamos que o canyon foi 

responsável pela estabilidade micro-climática indicada por Ab’Saber (1997), criando um 

ambiente rico em recursos de vários tipos, protegido/ seguro, ameno em relação às adversidades 

do semi-árido que já se fazia presente na passagem do pleistoceno para o holoceno. Porém, 

existiram outros geoindicadores arqueológicos (Morais, 2006, p.198) que propiciaram um 

ambiente estável no vale: os terraços fluviais; as curvas do rio, responsáveis por áreas mais 

propícias à habitação; as corredeiras; e a existências de muitos caminhos naturais entre o fundo do 

canyon e o pediplano sertanejo4 representados pelos riachos intermitentes5. Todos juntos são os 

nossos lugares persistentes (Cf. Schlanger, 1992). 

  Em suma, esses marcos paisagísticos podem ter sido responsáveis pela 

diversidade em muitos aspectos da organização tecnológica averiguada nos conjuntos artefatuais 

em Xingó. Baseando-se nestes princípios, pudemos constatar que há várias possibilidades de 

considerarmos o sistema de assentamento destas populações pré-históricas seguiu padrões 

determinados pelos geoindicadores supracitados, seja pelas potencialidades oferecidas em relação 

                                                
3 “Tanto na abordagem francesa de Leroi-Gourhan de reconstrução dos solos paleoetnográficos, quanto aos dados palinológicos das 
turfeiras do hemisfério norte, a necessidade de se caracterizar o ambiente em que o Homem viveu tornava-se fundamental. É 
fundamental através de uma perspectiva analítica e econômica que a Arqueologia marxista deixara de maior contribuição: a 
compreensão dos sistemas econômicos de subsistência e transformativos que diferenciavam a organização dos diversos grupos 
humanos e que fecharam as diferenças sociais em níveis cada vez mais complexos fossem elas econômicas ou simbólicas” (Silva-
Méndes, 2007, p.136). 
4 O pediplano sertanejo é uma importante unidade geomorfológica da área. Apresenta cotas altimétricas entre 260 e 450 m, sendo 
caracterizado como um modelado de aplanamento, ou seja, são modelados que apresentam elevações residuais e superfícies de 
erosão escalonadas, sempre com inclinação em direção à calha do São Francisco. Este modelado, além disso, apresenta interflúvios 
rebaixados e boqueirões constituídos pelos riachos intermitentes que são os caminhos naturais entre a caatinga (Santos & Souza, 
1988; CHESF, 1979). Os solos do pediplano são pouco profundos; com drenagem imperfeita (deficiente); e extremamente 
suscetíveis à erosão. Os principais são: planossolo solódico eutrófico, bruno não cálcico e areias quartzosas álicas (Silva, 2006, 
p.31). Para definição geomorfológica Introdução desta tese ou Barreto et alli (2003, p.140). 
5 Estes riachos, como já afirmado, são presenças constantes na região. Possuem terraços com desníveis que nunca ultrapassam dois 
ou três metros. Os leitos são geralmente arenosos e pedregosos, sendo limitados por encostas ravinadas e de fraco declive (Cf. 
Oliveira, 2006). 
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à captação de recursos e, portanto, alinhados ao sistema produtivo/ subsistência; à proteção; 

enquanto local dos ancestrais havendo um apego sentimental à área; enfim, por sua dinâmica 

natural que, potencialmente, pode ter influenciado em muito a organização social, o modo de vida 

e a cultura dos grupos pré-históricos que ocuparam a área (Schlanger, 1992; Hitchcock & 

Bartram, 1998; Morais, 1999, 2000).   

Assim, nossa intenção foi destacar fatores importantes à compreensão da inserção 

dos sítios arqueológicos na paisagem, entendendo o porquê das escolhas/ estratégias tanto em 

relação aos padrões de assentamento e mobilidade, quanto em relação à organização tecnológica. 

Além disso, como destacado por Vergne (2004; 2005a), há características nos sítios arqueológicos 

que podem ser indícios de uma territorialidade que perdurou por milênios. Deste modo, algumas 

questões poderiam ser clarificadas: 

� Inferir sobre os papéis do canyon, das curvas do rio, das corredeiras e dos terraços, e suas 

respectivas relações que possibilitaram a ocupação humana, ou seja, os geoindicadores 

arqueológicos da área que representam, sob o nosso ponto de vista, os lugares persistentes de 

Xingó. 

� Entender como se deu o processo de sedimentação e de erosão nos assentamentos pré-

históricos, de forma a permitir melhor visualização dos processos pós-deposicionais e 

conseqüente formação do registro arqueológico. 

� Inferir sobre o papel do rio São Francisco (e afluentes e sub-afluentes) no processo de 

formação, modelagem e remodelagem dos terraços fluviais, assim como esta dinâmica 

influenciou o modo de vida das populações pré-históricas. 

� Compreender a busca, apropriação e exploração das jazidas litológicas na área, passo 

essencial para entendermos as cadeias operatórias líticas. 

� Compreender se houve algum tipo de escolha em relação ao sistema de assentamento do 

grupo (ou grupos). Ou seja, haviam escolhas relacionadas a algum tipo específico de terraço: 

tamanho, altitude, localização etc.? 

� Compreender se realmente ocorreram escolhas ou estratégias em relação ao meio e como 

se deu este comportamento. 

� Compreender a relação homem versus paisagem, seja por meio das estratégias de 

sobrevivência ou da atuação/mobilidade humana na área em questão, seja em função dos 

aspectos simbólico-culturais. 
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2.2. Aspectos Ambientais Estruturais: 
 
2.2.1. Geologia da área de pesquisa6: 
  A Área Arqueológica de Xingó está inserida em uma região constituída por dois 

domínios geotectônicos distintos, tanto em relação à idade quanto origem. Conforme Santos & 

Souza (1988, p.27): “O primeiro congrega os terrenos proterozóicos que compõem a faixa de 

Dobramentos Sergipana e o segundo refere-se à Bacia de Tucano Norte, compreendendo na área 

apenas sedimentos paleozóicos. Nesses dois domínios regionais assinala-se ainda a presença, em 

áreas restritas, de coberturas detríticas do Quartenário, representadas por depósitos aluvinares”. 

Mapa 2.1 – Distribuição dos domínios geológicos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De qualquer forma, é a Faixa de Dobramentos Sergipana que oferece maior 

influência em nossa área de estudo.  Segundo Santos & Souza (1988, p.27), após exame 

multidisciplinar das feições geológicas desta área, constatou-se que havia descontinuidades 

estruturais, denunciando diferentes níveis crustais que refletiriam histórias geológicas distintas. 

Sendo assim, a área foi dividida em três domínios geológicos7: Domínio Vaza-Barris, Domínio 

Macururé e Domínio Canindé-Marancó (Bruni & Silva, 1983). 

                                                
6 Todos os mapas estão em apêndices (geologia, geomorfologia, vegetação, clima, hidrográfico etc.). 
7 Conforme os referidos autores: “Domínios são aqui definidos como entidades geológicas limitadas por falhas regionais profundas 
e caracterizadas por patrimônio litológico, deformação metamorfismo e provavelmente história geológica, diferentes daquelas dos 
terrenos contíguos, ou seja, num sentido semelhante à definição de terrenos” (Santos & Souza, 1988, p. 27). 
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A Área Arqueológica de Xingó está completamente inserida do Domínio 

Canindé-Marancó, por isso focamos exclusivamente às características deste último, salientando, 

sobretudo, os tipos de rochas predominantes de modo que possamos inferir, ou não, a apropriação 

das mesmas para a organização tecnológica dos grupos pré-históricos que ocuparam a área. 

 

2.2.1.1. O domínio Canindé-Marancó: 

  Neste domínio estão inclusos três subdomínios que apresentam feições gerais 

muito semelhantes, diferindo-se exclusivamente devido às peculiaridades internas. Estão 

representados por complexos vulcano-sedimentares de Canindé e Marancó e pelos migmatitos 

que separam os dois complexos. Nestes, por sua vez, são descritas algumas unidades que 

apresentam diferenças em sua constituição básica (Santos & Souza, 1988). 

→ Migmatitos de Poço Redondo: são rochas migmatíticas homogêneas e heterogêneas, 

formadas pelo processo de graniotização de metassedimentos da Faixa de Dobramentos 

Sergipana. Os afloramentos deste complexo sempre aparecem em forma de lajedo, muitas vezes 

com dezenas de metros de extensão. Os migmatitos são geralmente bandados, com estruturas 

schlirien e nebulítica. Veios pegmatíticos quartzo-feldspáticos são muito comuns (Santos & 

Souza, 1988); 

→ Complexo Canindé: Está composto por metassedimentos e metavulcanitos (metarcósios, 

mármores, filitos, metabasitos, metaultrabasitos e por gabros, metassomatitos e agmatitos).  A 

diversidade de rochas fez com que se dividisse o complexo em várias unidades, restringindo o 

termo “Complexo Canindé” ao plutonismo básico que ocorre na região (Santos & Souza, 1988; 

CHESF/ENGE-RIO, 1993a). Conforme Santos & Souza: “O Complexo Canindé constitui uma 

faixa metavulcano sedimentar mais ou menos contínua, com cerca de 15 quilômetros de largura 

máxima e direção WNW-ESSE, que acompanha o curso do rio São Francisco entre Curituba e 

Bonsucesso, e prolonga-se para oeste na folha de Santa Brígida, até próximo ao sítio Tará, e para 

leste até as proximidades de Pão de Açúcar...” (Santos & Souza, 1988, p.34). 

���� Unidade Mulungu – constitui uma faixa mais ou menos contínua acompanhando a 

orientação do rio São Francisco, com largura entre dois quilômetros a sul e sudoeste de 

Canindé de São Francisco. Conforme Santos & Souza: “A área de ocorrência da Unidade 

Mulungu possui relevo colinoso e solo castanho-avermelhado, contrastantes com o relevo 

plano e solo cinza-claro, arenoso, das rochas granodioríticas com as quais a unidade está 

muitas vezes em contato” (Santos & Souza, 1988, p.36). Ela está constituída basicamente por 

anfibolitos, leptotos, quartzitos, metaultramafitos, rochas calcissi-licáticas, hornblenda-biotita-

gnaisses, metacalcários e brechas piroclásticas. Os leptitos apresentam-se geralmente na cor 
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creme e granulação fina compostos por quartzo, feldspato potássico, microclima, biotita, 

sericita e clorita. Os anfibolitos são de cor cinza esverdeada a preta, com granulação fina e 

finamente laminada ou maciça, geralmente são interpretados como rochas basálticas 

metamorfizadas; na estrada entre Poço Redondo e Curralinho, como destacado por Santos & 

Souza: “(...) observa-se um intervalo de 50m com alternâncias de anfibolito, quartzito fino 

muito recristalizado (chert), metassiltitos (ritmitos), mármore branco de granulação grosseira e 

uma rocha metavulcânica identificada como brecha piroclástica. Está constituída por 

fragmentos angulosos ou arredondados de metachert e rocha metavulcânica ácida, além de 

turmalina, quartzo, plagioclásio e opacos...” (Santos & Souza, 1988, p.38). Os metacalcários 

são de cor branca a cinza, de granulação média a grosseira, marmorizados com laminação 

pouco desenvolvida. Já os quartzitos ocorrem sempre muito cisalhados e geralmente com 

algum tipo de feldspato na composição, podem representar uma variação mais quartzoza dos 

leptitos e muitas vezes lembram metachertz (Santos & Souza, 1988). 

���� Unidade Garrote – composta quase exclusivamente por leptitos de cor creme a cinza, 

granulação fina a média, podendo variar para forma mais grosseira. Estão essencialmente 

constituídos por quartzo, feldspato potássico e pagioclásio, contendo muscovita, biotita e 

granada como acessórios (Santos & Souza, 1988, p.38). 

���� Unidade .ovo Gosto - esta unidade está composta praticamente por anfibolitos 

ortoderivados, com muitas intercalações de metacalcário, micaxistos, quartzitos, metacherts, 

rochas calcissilicáticas e filitos grafitosos. Os anfibolitos variam entre a cor preta a cinza-

esverdeado, de granulação fina. Estão compostos quase que exclusivamente por hornblenda, 

plagioclásio, epidoto e quartzo. Os metacalcários estão sempre associados aos anfibolitos; 

variam da tonalidade branca a cinza, chamados de dolomitos marmorizados. Os quartzitos 

são de cor creme, granulação fina, laminados, apresentando turmalina, zirconita e opacos 

como acessórios. As rochas calcissilicáticas também aparecem associadas aos anfibolitos, 

sendo pouca expressão nesta unidade; apresentam cor acizentada, de granulação muito fina a 

média, compostas por diopsídio, epidoto, microclina, plagioclásio, calcita, granada e outros. 

Os filitos grafitosos ocorrem intercalados com os metacalcários, exibindo cor cinza-escura, 

xistosidade pronunciada, quartzo e grafita com minerais essenciais, turmalina, zirconita e 

rutila são os minerais acessórios (Santos & Souza, 1988; CHESF/ENGE-RIO, 1993a). 

���� Unidade Gentileza - formada essencialmente por meta-basaltos e meta-diabásios, 

freqüentemente xistificados. São rochas foliadas de cor preta a cinza-escuro esverdeado, de 

granulação média a fina. A mineralogia está constituída por horblenda e plagioclásio, com 

biotita, esfeno e quartzo. Nesta unidade há uma grande expressão de gnaisses e rochas 
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vulcano-sedimentares, principalmente a jusante de Canindé de São Francisco, ao longo e ao 

norte do rio (Santos & Souza, 1988; CHESF/ENGE-RIO, 1993a). 

→ Granitóides Tipo Sítio .ovos (Plutonismo Tardi a Pós-tectônico) - Unidade com maior 

expressão na área de pesquisa, não sendo raro os afloramentos quase sempre em forma de 

extensos lajedos ou constituindo alguns morrotes. As rochas dominantes são de composição 

granodiorídica, porfiríticas a quartzo monzonítica. Apresentam cor cinza a rósea, constituídas por 

fenocristais de feldspato e plagioclásio, com proporções variadas de quartzo ou biotita. São 

comuns os diques de diabásio (Santos & Souza, 1988; CHESF/ENGE-RIO, 1993a). 

→ Suite intrusiva Canindé – constituída por rochas em pequenos corpos isolados, ocorrendo de 

Bonsucesso a Canindé de São Francisco e com pouca expressividade no norte de Curituba. As 

rochas gabróicas, incluindo gabros, leucograbos, troctolitos, hiperitos, dioritos e anfibolitos, são as 

com maior representação nesta unidade, com predominância dos gabros de cor cinza-escura a 

esverdeada, com granulação variando entre média a grosseira (Santos & Souza, 1988; 

CHESF/ENGE-RIO, 1993a). 

→ Granitóides tipo Serra do Catu - distribuem-se principalmente no norte do rio São Francisco 

e sudoeste do município de Canindé de São Francisco. Está composto por rochas de composição 

sienítica, de cor rosa a cinza-escuro, com granulação média a grosseira, tendo feldspato, biotita, 

calcita, opaco, hornblenda, apatita como minerais acessórios (Santos & Souza, 1988; 

CHESF/ENGE-RIO, 1993a). 

→ Granitóides do tipo Xingó – este tipo de unidade é freqüente em nossa área de pesquisa 

acompanhando principalmente o leito do São Francisco e afluentes. Bons afloramentos ocorrem a 

norte e noroeste de Piranhas - AL. São rochas de tonalidade rósea, com granulação que pode 

variar de fina a média, de um modo geral são isotrópicas, no entanto não é raro encontrarmos 

variações pegmatíticas, aliás, rochas comuns nos assentamentos pré-históricos da área, inclusive 

com aproveitamento para manufatura de material expediente. Conforme Santos & Souza “(...) O 

tipo petrográfico mais freqüente corresponde a um granito leucocrático, contendo essencialmente 

microclina, plagioclásio e quartzo”. As turmalina-granitos são rochas de tonalidade rósea-clara, 

com textura fanerítica fina a pegamitíde, estando mineralogicamente pela turmalina preta, 

granada, plagioclásio, muscovita e biotita. Os leucogranitos podem ser vistos a leste de 

Entremontes - AL, com variação mais comum relacionada a granitos de cor rosa, com textura fina 

a média. Já os biotita-granitos também apresentam coloração rosada, textura fanerítica média a 

fina, constituídos basicamente por quartzos, plagioclásios, biotitas e microclina. 
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→ Formação Tacaratu - constituída por sedimentos paleozóicos, que afloram em três áreas 

distintas na Faixa de Dobramento Sergipana. A primeira aparece em forma de tabuleiro residual 

assentado em alto dobramento pré-cambriano (região de Olhos D’Água do Casado - AL); nas 

demais áreas são raros os afloramentos, já que ocupam áreas de depressões rebaixadas (Santos & 

Souza, 1988, p.55). Segundo Santos & Souza: “(...) Na porção basal há um franco predomínio de 

arenitos seixosos e conglomerados de seixos imaturos, de cor cinza clara a branca, com variações 

locais para bege, em espessos pacotes com sets de estratos cruzados de grande porte” (Santos & 

Souza, 1988, p.55). O arenito desta área é formado essencialmente por grãos de quartzo, médios e 

grosseiros, geralmente angulares e arredondados. O aproveitamento pré-histórico desta unidade 

está relacionado a sua utilização enquanto suporte para gravuras espalhadas, sobretudo nos 

caminhos naturais entre os terraços fluviais e o pediplano sertanejo, representados pelos leitos, na 

maioria das vezes secos, dos riachos (Vergne, Fagundes, et alli, 2004). 

 

2.2.2. Geomorfologia da área de pesquisa: 

  O espaço onde desenvolvemos nossa pesquisa de doutoramento está inserido no 

Domínio dos Maciços Remobilizados do baixo planalto pré-litorâneo, mais precisamente na 

região denominada Pediplano do Baixo São Francisco, ou Sertanejo, representada pela Superfície 

de Aplanamento Retocada Desnudada e por áreas de Dissecação Diferencial (CHESF/ ENGE-

RIO, 1993a, p.92). Segundo o Projeto Radambrasil na área podemos identificar três domínios 

morfo-estruturais: Domínio das bacias e coberturas sedimentares; Domínio Remanescentes das 

Raízes de Dobramentos; e Domínio dos Maciços Remobilizados (Santos & Souza, 1988).  

 

→ Domínio das bacias e coberturas sedimentares – está representado pelo Planalto da Bacia 

do Tucano que, por sua vez, está constituído por duas unidades geomorfológicas: os Tabuleiros8 

de Jeremoabo e os Tabuleiros Dissecados de Antas (Cf. CHESF, 1979; Santos & Souza, 1988). 

Nestas unidades há predomínio de litótipos das formações paleozóicas e mesozóicas da Bacia do 

Tucano e, espaçadamente, remanescentes siluro-devonianos da Formação Tacaratu. De modo 

geral, os tabuleiros estão constituídos de superfícies mais ou menos aplainadas suborizontais, 

seguindo de maneira uniforme em direção a calha dos principais rios, sobretudo o São Francisco 

(CHESF, 1979).  

                                                
8 “Relevo tabular corresponde a áreas de relevo com feições semelhantes a mesas, que correspondem ao tipo mais simples de 
influência estrutural sobre as feições do relevo. Nestas formas, as camadas se dispõem horizontal e suborizontalmente, 
apresentando-se de maneira alternada, no que se refere à resistência da litologia ao desgaste dos processos erosivos” (Rossato et alli, 
2003, p. 119). 
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Os tabuleiros de Jeremoabo estão circunscritos por escarpas em vales controlados 

por fraturas ou falhas com altitudes alternando entre 200 e 400 m (Santos & Souza, 1988). Já os 

tabuleiros Dissecados de Antas estão representados por áreas de ravinamentos9, podendo 

significar o estágio inicial do desmonte da superfície do topo do planalto. O contato desta unidade 

com as vizinhas é marcado por declive suave, muito raramente interrompido por ressaltos e raras 

escarpas10 (Santos & Souza, 1988). 

→ Domínio Remanescentes das Raízes de Dobramentos – está representado pelo tabuleiro 

dissecado de Várzea-Barris. É a unidade que diretamente faz fronteira com o Pediplano do São 

Francisco. A área é caracterizada pelo intenso intemperismo das rochas metassedimentares 

proterozóicas. 

Fotos 2.1 e 2.2 – Serra de Taracatu (PE): 

Foto 2.1 Vista do São Francisco e pediplano sertanejo ao fundo serra de Taracatu.  Foto 2.2 Serra de Taracatu. – PE. Fagundes/2007. 
 

→ Domínio dos Maciços Remobilizados – Esta é a província de nosso maior interesse.  A 

principal característica desta área é a unidade das feições que, no geral, está constituída por uma 

depressão pediplanada limitada por relevos escarpados, com cotas médias entre 200 e 250 m de 

altitude, seguindo lentamente em direção a calha do São Francisco (CHESF/ENGE-RIO, 1993a; 

Santos & Souza, 1988). Durante o Cenozóico, depois de uma alternância de climas distintos, há 

uma grande ablação que atinge sensivelmente as rochas do Complexo Canindé-Marancó, 

constituído por granitóides.  Conforme Santos & Souza (1988, p.05). “(...) A superfície do piso é 

formada por dois níveis de pedimentação. No primeiro nível, os pedimentos11 retocados, situados 

nas bases das elevações, são alternados e dissecados em colinas de formas amplas. O nível mais 

baixo mostra um plano irregular convergindo para o rio São Francisco. Este sedimento, 

                                                
9 “As ravinas constituem um tipo de feição de escoamento concentrado, e se formam quando o fluxo d’água aumenta na encosta 
por ocasião de grandes episódios chuvosos, tornando-se turbulento. O aumento do gradiente hidráulico pode ocorrer devido à 
intensificação das chuvas, a uma maior declividade da enconsta ou saturação do solo” (Rossato et alli, 2003, p. 244). 
10 “Escarpas são vertentes com significativa declividade em bordas de planalto, serras, relevos testemunhos etc.” (Rossato et alli, 
2003, p. 106). 
11 “Pedimento constitui uma superfície inclinada localizada na base de uma escarpa. Esta inclinação, de 1 a 4%, pode ser 
ligeiramente côncava, decorrente de um processo de erosão lateral em ambiente desértico. A escarpa constituída de rochas 
aflorantes é desgastada por um processo de erosão mecânica em rochas duras e por ravinamentos em rochas tenras e impermeáveis” 
(Rossato et alli, 2003, p.167). 
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fracamente sulcado nas margens do rio, exibe uma superfície rochosa desnudada, com freqüentes 

lajedos. A desnudação provém de uma retomada de erosão, evidente pela presença das áreas 

dissecadas, contornando as margens do rio São Francisco. Os seus afluentes formam, nas suas 

desembocaduras, canyons adaptados à rede de fraturas e falhas que seccionam o rio principal, 

enquanto nos trechos situados à montante têm seus vales fracamente entalhados nos pedimentos, 

possuindo setores arenosos e pedregosos”. 

  De qualquer forma, pode-se caracterizar o pediplano como uma planície cristalina 

que se formou ao longo do tempo por modelados de aplanamentos degradados ou retocados, ou 

mesmo por dissecação. Deste modo, foi classificada em cinco sub-unidades, cada qual com 

características relevantes (CHESF/ENGE-RIO, 1993a, p.93). 

  Essas formações superficiais são bastante rasas, onde o processo geomorfológico 

mais atuante é o escoamento superficial difuso. Sendo assim, pode ser classificada como de 

morfodinâmica instável com forte intensidade dos processos erosivos12 (CHESF/ ENGE-RIO, 

1993a, 99).   Com a devastação da cobertura vegetal em vários pontos da região (Pacheco et alli, 

2006), este processo tem se intensificado. Assim, a junção de solos rasos e desmatamento tem 

causado em vários pontos um processo erosivo intenso, pelo qual “(...) a ação das enxurradas 

sobre áreas desprovidas de vegetação carreia o material deixando exposta à rocha sã do 

embasamento” (CHESF/ ENGE-RIO, 1993a, p.93) 13. 

  A Superfície de Aplanamento Degradada Inumada é formada basicamente por 

feições planas, inumada por coberturas que tiveram origens bem diversificadas. Ocorre ao norte 

nas proximidades do município alagoano de Água Branca e ao sul nas proximidades de Santa 

Brígida - BA, dando origem as Serras do Juazeiro e da Formiga. Em especial na região de Água 

Branca devido ao clima mais úmido, há um grande processo de intemperismo das rochas, dando 

origem a solos mais profundos, de bruno avermelhado, o que possibilitou a constituição de uma 

vegetação mais densa (CHESF/ENGE-RIO, 1993a). 

Uma segunda sub-unidade é a Superfície de Aplanamento Retocada Desnudada 

tendo como característica principal a formação de planos inclinados, porém geralmente 

uniformizados por coberturas de origens diversas. O sedimento característico é do tipo argiloso de 

bruno avermelhado (sobretudo esmectitico). À medida que os sedimentos se inclinam em direção 

à calha do rio São Francisco, existe uma diminuição da cobertura que passa a ser mais rasa e 

                                                
12 Ver sub-item sobre solos. 
13 A título de especulação podemos ter este argumento como responsável pela não identificação até o momento de sítios habitação 
no pediplano. 
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arenosa, que devido à intensa lixiviação passa a ter uma tonalidade creme (CHESF/ENGE-RIO, 

1993a, p.93). 

Os Modelados de Dissecação são constituídos pelos chamados controles 

estruturais pelo qual a densidade de drenagem foi decisivamente controlada pela tectônica e pela 

litologia regional, configurando uma “dissecação diferencial” (CHESF/ENGE-RIO, 1993a). Esta 

unidade, devido sua singularidade, foi reagrupada em duas partes: 

� Dissecados com fraco aprofundamento dos talvegues – ocorrendo principalmente nos 

arredores dos municípios de Piranhas - AL e Canindé de São Francisco - SE; caracterizada 

pelo aprofundamento do vale do rio que varia entre 56 e 81m, com vertentes convexas. 

� Dissecados com forte aprofundamento dos talvegues – deu origem a Serra Negra, em uma 

região ao sul da área com intervenção arqueológica. Apresenta altitude média de 700 m, com 

aprofundamento dos vales dos rios entre 123 e 150 m. 

Foto 2.3 – Vista do pediplano sertanejo a partir da Serra de Água Branca – município Água Branca - AL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Outra feição de relevo comum na área é observada na região dos povoados de 

Malhada Grande, Rio do Sal e Lagoa das Pedras, município de Paulo Afonso, Bahia; uma das 

áreas mais importantes de registros rupestres da região, onde foram identificados até o momento 

110 sítios que, justamente, localizam-se nessas formas de relevo, ou melhor, nas paredes dos 

imensos blocos graníticos. Trata-se dos chamados tors, ou seja, blocos de rochas de dimensões 

decamétricas empilhados uns sobre os outros e ladeados por lajedos, características que lhes 

conferem um valor paisagístico único (CHESF/ENGE-RIO, 1993a, p. 93). Como será mais bem 

tratado adiante, esses tors devem ter servido de abrigos temporários pelos grupos pré-históricos 

regionais, uma vez que além dos registros rupestres se tem localizado uma quantidade 

significativa de vestígios materiais em superfície, sobretudo instrumentos líticos. 
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Foto 2.4 – Aspectos da Paisagem no Complexo Malhada Grande, Paulo Afonso – BA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, finalmente, os Relevos Residuais14 que constituem blocos isolados em toda a 

região, representados por superfícies de cismeiras de outro pediplano ainda em formação pelos 

agentes erosivos. Está formado, sobretudo por rochas sedimentares. 

Tabela 2.2 – Coluna estratigráfica do Baixo São Francisco (Apud: Vergne, 2004): 

 

 

 

 
                                                
14 Constituídos por vários morros testemunhos, ou seja, são feições do relevo sempre adiante de uma escarpa, mantido pela 
existência de rochas mais resistentes, segundo Rossato et alli (2003, p.128) “(...) recebe esta denominação por ser testemunho da 
antiga posição da escarpa antes do recuo do front desta”. Na região um famoso morro testemunho residual é a denominada Serra do 
Umbuzeiro (Paulo Afonso – BA), que abriga em suas paredes vários sítios de registros rupestres. 

ERA PERÍODO .OME.CLATURA 

 
Cenozóico 

Quaternário Aluviões e coluviões (areia e argila) 

Terciário Complexo Granito – Migmátitico 
“Augen” gnaisses, diatexios predominantes, biotita gnaisses, hornblenca – biotita granitóides porfiróides 
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Tabela 2.3 – Compartimentos geomorfológicos e influências na área de pesquisa: 
Influência sobre a área de intervenção arqueológica 

Comportamentos Geomorfológicos Direta Média Indireta 
Terraços fluviais X   

Canyon X   

Pediplano sertanejo  X  

Superfície de Aplanamento Degradada Inumada (Serras do Juazeiro e da Formiga)   X 

Relevos residuais  X  

 

2.2.3. Solos: 

  Na Área Arqueológica de Xingó podemos classificar quatro níveis taxonômicos 

superiores, a saber: (01) solos com horizonte B textural (Bt); (02) solos com horizonte B incipiente 

(Bi); (03) solos com horizonte B ou solos pouco desenvolvidos; (04) outras ocorrências. Dada a 

complexidade do assunto preferimos descrever exclusivamente os solos próximos aos terraços 

(máximo 5 km linha reta, nas margens sergipana e alagoana do São Francisco, com base no 

material cartográfico estudado. CHESF/ENGE-RIO, 1993a). De modo geral se classificam pela 

grande diferença no teor de argila (textura) entre os horizontes A (mais arenosos ou menos 

argilosos) e B (mais argilosos), marcados pela pouca profundidade, dando a esses solos maior 

suscetibilidade à erosão, sobretudo em relevo mais movimentado (CHESF/ENGE-RIO, 1993a, 

p.101). 

 

2.2.3.1. Solos litólicos (R) – área dos sítios arqueológicos: 

  Trata-se de solos pouco desenvolvidos, variando entre rasos e muito rasos, 

apresentando apenas um horizonte A assente diretamente sobre a rocha (R) ou saprólito 

constituindo sobre novo horizonte C, com muito material facilmente intemperizável (primários) e 

fragmentos de rochas semidecomposta. A composição físico-química desses solos depende 

diretamente da rocha matriz e, na região há um mosaico de tipos, facilmente se encontra variações 

nos solos litólicos. Assim, rochas com maior teor de quartzo tendem a originar solos de textura 

bem grosseira, enquanto rochas com teores menores desse mineral (gnaisse, por exemplo), 

originam solos menos rústicos com textura média, todavia levando-se em conta outros 

condicionantes, tais como: clima, relevo e/ ou cobertura vegetal. Na região esses solos são 

principalmente originários de xistos, gnaisses, granitos e filitos. 

  São solos regulares, com textura arenosa ou média variando entre as categorias 

cascalhenta, com cascalho, ou mesmo muito cascalhenta; quase sempre pedregosos e/ ou 

rochosos. São pouco utilizados para a atividade agrícola em função de uma junção de causas, a 

saber: (01) deficiência de água; (02) pedregosidade; (03) rochosidade; (04) pequena profundidade; 

(05) e algumas vezes em função de relevo acidentado. É bom frisar que as características desse 
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tipo de solo são complicadoras da pesquisa arqueológica na área dificultando sensivelmente a 

visibilidade dos ‘prováveis’ sítios arqueológicos no pediplano sertanejo, a saber: 

1º) Solos rasos que dada a constante e acelerada ação de desmatamento da caatinga (Pacheco 

et alli, 2006), aumenta o processo erosivo e, conseqüentemente, a ‘possível’ destruição de 

assentamentos. 

2º) Solos extremamente pedregosos impedindo a visualização de material em superfície. 

 

2.2.3.2. Areias quartzozas (margem alagoana): 

   Compreende a solos arenosos, essencialmente quartzozos, profundos ou muito 

profundos, excessivamente drenados, moderadamente a extremamente ácidos e de baixa 

fertilidade natural, assim não sendo utilizados para grande parte das culturas agrícolas. Possuem 

seqüência de horizonte de A, C, sendo que o horizonte A apresenta espessura e cores variáveis 

(normalmente mais espessos e escuros nos solos de áreas mais úmidas). No horizonte C, apesar de 

estruturalmente semelhante ao A, sua coloração é mais clara e apresenta sempre grãos simples, 

cuja consistência é solta para solo seco ou úmido. 

  

2.2.3.3. Bruno .ão-cálcico (.C) – margem sergipana: 

  São solos que apresentam horizonte B textural (Bt), não-hidromórficos. Com 

argila de atividade alta e de fertilidade natural extremamente satisfatória, possuindo teores de 

minerais primários facilmente intemperizáveis, constituindo fontes de nutrientes para as plantas. 

São solos pouco profundos e rasos, variando entre 30 e 90 cm, de modo que apresentam mudança 

textural abrupta ou clara e plana do horizonte A para o Bt, textura média no A e argilosa no Bt.   

De modo geral são solos extremamente suscetíveis à erosão, rasos e pedregosos.  

 

2.2.4. Hidrologia: 

Em relação à hidrografia local, com exceção ao rio São Francisco, a 

disponibilidade de água superficial na região é extremamente restrita, em função do regime 

pluvial insuficiente, “(...) mesmo para suprir os elevados índices de evapotranspiração” 

(CHESF/ENGE-RIO, 1993a, p.161) sendo que os afluentes deste rio principal são de pouca 

capacidade hídrica.  

O clima é o condicionante físico principal para o estabelecimento dos recursos 

hídricos de superfície. A principal característica dos cursos d’água da área da pesquisa (isto é, seu 

caráter intermitente), responde ao clima semi-árido atuante, com quase a totalidade das chuvas 

concentradas em poucos meses do ano (março a agosto – onde ocorrem 75% da precipitação 
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anual). Além do clima semi-árido, do baixo índice pluviométrico e dos altos índices de 

evaporação, deve-se levar em conta o fato da ausência quase total de infiltração “(...) que poderia 

vir a atuar como regularizador dos mananciais de superfície ao longo do verão” (CHESF/ENGE-

RIO, 1993a, p.163). E, finalmente, em decorrência do clima, a vegetação regional não exerce 

papel relevante na retenção de umidade. Assim, todos os tributários do rio São Francisco são 

intermitentes em função das características geoclimáticas específicas da região (CHESF/ ENGE-

RIO, 1993a, p.161). 

Tabela 2.4 – Principais riachos afluentes do São Francisco na área de estudo: 
Margem Direita Margem Esquerda 

BAHIA SERGIPE ALAGOAS 
Quixabeira Poço Verde Lagedinho 
Cascavel Portão Grande da Cruz 
Do Sal Curituba Rebeca 

Malhada Grande Lagedinho Batoque 
Garganta Onças Xingó 
Caraíbas  Olho d’Água 
Quixaba  Talhado 
Recanto  Urucu 
Mandu  Canavieira 

Xingozinho (divisa BA/SE) Pau de Arara 
 Urtiga 

Nova Olinda 

 
 
Tabela 2.5 – Características fluvio-morfológicas do riacho Curituba15: 

Área de drenagem (Km2) 732 
Perímetro da bacia (km2) 152 

Comprimento do curso d’água principal (km) 60 
Índice de conformação (If) 0,203 
Índice de compacidade (Hic) 1,585 

Densidade de drenagem (km/ km2) 0,737 
Declividade do perfil longitudinal (%) 0,610 

Precipitação média anual (mm) 450 
Vazão de enchente (m3/s) 79 

 

  Todas estas características (somadas as geológicas e geomorfológicas das bacias), 

estrutura-se o regime desses rios e riachos na Área Arqueológica de Xingó, “(...) com épocas de 

descarga torrencial alternando-se com períodos de fio d’água e mesmo interrupção total” 

(CHESF/ENGE-RIO, 1993a, p.164). Já o São Francisco, que não depende das chuvas regionais, 

tem seu período de maior vazão entre o trimestre de janeiro a março.  Ou seja, os períodos de 

cheia do São Francisco correspondem ao período de seca regional. 

  Além do São Francisco, a disponibilidade de água superficial na área da pesquisa 

(fora da estação de chuva), se dá: (01) formação de ‘poços’ ou ‘pias’ que seriam o acúmulo de 

água em trechos dos riachos intermitentes mais profundos e com menor absorção do solo; (02) 

                                                
15 Formador do terraço onde estão assentados os sítios Justino, Curituba I e II e Ouro Fino. 



 

 
132 

pela existência de ‘reservatórios’ naturais, representado pelas cacimbas, que são depressões em 

lajedos, sobretudo graníticos, alguns com até 5 m de profundidade, acumulando água por um 

grande período de tempo. 

  Em termos antrópicos atuais, em nossa área é comum a visualização na paisagem 

da caatinga dos chamados ‘barreiros’, que seriam reservatórios de água formados pela retirada de 

sedimentos que são acumulados em forma de parede de retenção em um local de maneira a 

permitir o acúmulo de água da chuva. A importância desse tipo de construção é ímpar e a 

consideramos como parte do inventário tecnológico do sertanejo, incorporado como símbolo da 

cultura regional. 

 

2.2.5. O canyon e os terraços do São Francisco: 

  A formação do canyon do rio São Francisco, mas, sobretudo, a constituição dos 

terraços fluviais é notoriamente de suma importância para a pesquisa arqueológica na área, não 

exclusivamente porque são os locais onde preferencialmente se detectou e mapeou os principais 

sítios arqueológicos de Xingó, mas porque a relação que estes dois elementos juntamente com a 

existência de um imenso rio perene, como assinalado por Ab’Saber (2002), podem oferecer 

respostas sobre a dinâmica cultural envolvida dentro do modo de vida da população (ou 

populações) pré-histórica que ocupou a região. 

  Conforme Bigarella & Mousinho (1965) as estruturas primárias, mineralogia e 

textura dos sedimentos constitutivos dos terraços fluviais16 oferecem respostas ao que concerne à 

reconstituição dos paleoclimas regionais, infelizmente, como apontado por Ab’Saber (2002), este 

tipo de pesquisa ainda é deficitário no Brasil. Em Xingó os trabalhos sedimentológicos foram 

desenvolvidos por Landim Dominguez & Brichta que, conforme suas afirmações “(...) teve como 

objetivo principal fornecer subsídios sedimentológicos e estratigráficos à equipe de arqueólogos 

do projeto, com o intuito de melhor compreender as condições ambientais dos locais onde os 

sítios arqueológicos encontram-se implantados” (Landim Dominguez & Brichta, 1997, p.03).  

De qualquer forma, como se trataram de análises preliminares as intervenções 

não puderam responder amplamente sobre questões paleoambientais, por outro lado, foram 

                                                
16 Os terraços fluviais são formas de relevo contidas no vale que foram elaboradas pelo rio ao ocorrerem mudanças em seu regime. 
Essas mudanças podem ser provocadas por flutuações climáticas ou alterações do nível de base. McGee define terraço como um 
plano horizontal ou quase horizontal, de maior ou menor extensão, limitado de um lado por um terreno mais elevado e do outro por 
uma escarpa. O terraço fluvial pode ser entendido como uma planície de inundação abandonada. (Jatobá & Lins, 1998). Para 
Rossato et alli (2003, p. 219) “(...) são antigas planícies de inundação que foram abandonadas. Assim, pode-se dizer que são 
compostas por material detrítico aluvial, cujas estruturas sedimentares refletem os mecanismos e os processos deposicionais 
associados aos processos de erosão do leito fluvial”.   
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obtidas informações interessantes à elaboração de hipóteses sobre organização social do grupo (ou 

grupos) que ocupou os terraços, como veremos a seguir. 

  O trabalho de Ab’Saber (1997, 2002) durante o Salvamento Arqueológico de 

Xingó é o grande referencial para a Arqueologia (uma vez que foi feito como consultoria ao 

projeto de salvamento) sobre a formação do canyon que segue da cachoeira de Paulo Afonso-BA 

até aproximadamente o município de Piranhas - AL. Outros trabalhos relevantes são os de Tricart 

& Silva (1968) e o EIA-RIMA para a construção da barragem de Xingó (CHESF/ENGE-RIO, 

1993).  

Para Ab’Saber, hipótese mais provável é que a formação do canyon tenha 

ocorrido por meio de um lento processo durante o quartenário que durou aproximadamente três 

milhões de anos, “... em trabalhos de erosão de talvegue17” (Ab’Saber, 2002, p.17). Este encaixe 

foi descrito pelo autor da seguinte maneira:  

(01) Ocorrendo nos tempos iniciais do pleistoceno, houve a princípio um encaixamento 

discreto a poucos metros abaixo da superfície atual do pediplano sertanejo, caracterizado 

pela formação de um longo vale. Segundo Ab’Saber (2002, p.17): “(...) o curso do rio 

São Francisco ficou estabelecido em seu eixo geral, consolidando o cotovelo do rio na 

região”.  

(02)  O segundo momento é marcado por um novo nível de erosão, com um novo 

soerguimento de todo o conjunto que propiciou a formação de um patamar intermediário 

culminando em um vale embutido “(...) no dorso do anterior, porém, agora com trechos 

alternados de vale ora relativamente aberto, ora bastante estreito” (Ab’Saber, 2002, p.17).  

(03) Após este evento o rio inicia seu encaixamento definitivo que deu origem aos paredões 

verticais (Ab’Saber, 2002, p.17) 18. 

  Assim, nesta superfície que foi lentamente entalhada pelo rio, surge um canyon 

escavado no embasamento cristalino, com desnível entre 100 a 150 m metros da superfície 

aplainada; bastante estreito não ultrapassando 300 metros de largura, exibindo paredes muito 

íngremes, com declividades superiores a 45º (Landim Dominguez & Brichta, 1997). Além disso, 

destaca-se a presença de extensas ravinas formadas por afluentes temporários em ambas as 

margens, estes cooperaram para a formação, justamente em suas fozes, dos terraços, devido à 

                                                
17 Segundo Rossato et alli (2003, p.230): “Talvegue é uma linha que une os pontos de maior profundidade do fundo do vale, 
coincidindo com a linha de maior profundidade do canal fluvial. É a intersecção de dois planos de vertente com convergência de 
declive”.  
18 “Para que tudo isso acontecesse, foi indispensável a internação de uma epirogênese intermitente, um tanto flexurada em direção à 
costa, e suficientemente ampla para criar o baixo platô cristalino dos vastíssimos sertões secos da Bahia, Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco, através de todos esses acontecimentos páleo-hidrográficos, o velho rio fixou seu curso para leste” (Ab’Saber, 2002, 
p.18). 
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deposição de sedimentos tanto de origem aluvinar19 quanto coluvinar20 (CHESF/ENGE-RIO, 

1993a). 

Segundo o relatório CHESF/ENGE-RIO (1993a, p.95), o canyon entre Paulo 

Afonso (BA) e Piranhas (AL), pode ser dividido em três compartimentos, a saber: 

(01) De Paulo Afonso até os afloramentos da formação Tacaratu – onde o canyon 

apresentava paredes retilíneas e verticalizadas, com predomínio de rocha sã aflorante. 

Neste espaço havia ausência de solo, com as rochas bastante diaclasadas, mostrando 

juntas e fraturas (equivalente a área arqueológica 01).  

(02) Da formação Taracatu até o riacho Portão – neste trecho havia a existência de extensas 

marmitas de impulso lateral, e pequena profundidade, escavadas por solapamento das 

margens, tendo como causa o turbilhamento das águas do rio por ocasião do 

aprofundamento do canyon (equivalente a área arqueológica 02). 

(03) Do riacho Portão até o município de Piranhas – o canyon vai paulatinamente se abrindo 

(ficando mais largo) apresentando vertentes convexas. Nesta área, o menor grau de 

inclinação das encostas possibilitou a formação de uma camada de solo, colonizada pela 

caatinga. (equivalente a área arqueológica 03). 

A formação dos terraços fluviais está relacionada preferencialmente à junção 

entre o rio principal e seus afluentes. São do tipo arenoso composto por “(...) cerca de 60% de 

sedimento tamanho areia muito fina (diâmetro entre 0,125 a 0,0062mm) e 40% de lama (com 

predomínio essencialmente da fração de silte, portanto com muito pouca argila)” (Landim 

Dominguez e Brichta, 1997, p.06). A maioria dos terraços apresentou-se com aspecto maciço, 

sendo possível identificar nas trincheiras abertas pela pesquisa arqueológica as estruturas primárias 

dos sedimentos, fato que possibilitou que os pesquisadores responsáveis extrapolassem 

prerrogativas importantes para a relação homem versus meio. 

“Embora na maioria dos terraços os sedimentos se 
apresentem com aspecto maciço, em algumas trincheiras foi possível 
encontrar estruturas sedimentais muito bem preservadas, com predomínio 
de marcas de ondulação do tipo cavalgante, organizadas em sets com 
espessura máxima em torno de 40 cm, e com o ângulo de cavalgamento em 
direção ao topo. Mesmo naqueles terraços em que os sedimentos apresentam 
aspecto maciço é possível se diferenciar níveis de coloração mais 
escura, ricos em matéria, que podem tratar-se de paleossolos. A 
espessura média das camadas, para ambas as situações descritas acima, 
varia de 40 a 70 cm. Nas porções dos terraços próximas às paredes do 
canyon são encontrados níveis de grânulos e seixos muito angulosos e 

                                                
19 “Alúvio constitui um depósito de material detrítico que foi transportado e depositado pelos rios. São detritos originados da erosão 
fluvial que acabam sendo depositados ao longo dos cursos fluviais sob a forma de barras, tanto nos centros, como nas margens dos 
corpos d’água, ou por transbordamento da água do canal, indo constituir os sedimentos das planícies aluviais” (Rossato et alli, 2003, 
p.234). 
20 “Colúvio é um depósito de sedimentos transportados pela ação gravitacional, comumente localizados na base das encostas. O 
material coluvial constitui depósito de base de vertente e tem composição granulométrica heterogênea” (Rossato et alli, 2003, p. 
235). 



 

 
135 

mal-selecionados, cuja composição é semelhante à das litologias que 
compõem as paredes do canyon no local” (Landim Dominguez & Brichta, 
1997, p.06). 

 
Fotos 2.5 e 2.6 Canyon do São Francisco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, os terraços fluviais do rio São Francisco foram constituídos de 

forma irregular, na medida em que grande parte da trajetória pelo canyon o rio encontra-se 

enclausurado por paredes muito íngremes, não apresentando as chamadas planícies de inundação 

(Cf. Landim Dominguez & Brichta, 1997).  O processo de formação seria, portanto, decorrência 

da deposição de sedimentos em regime de suspensão, conclusão obtida pela análise dos 

sedimentos, sobretudo em função da textura do mesmo (areia muito fina e silte), além das 

estruturas sedimentares predominantes, com as marcas de ondulação do tipo cavalgante (Cf. 

Landim Dominguez & Brichta, 1997, p.06). 
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22..33..  AAssppeeccttooss  AAmmbbiieennttaaiiss  ddee  CCoobbeerrttuurraa  ee  ddee  MMooddiiffiiccaaççããoo  ((VVeeggeettaaççããoo,,  CClliimmaa  ee  
PPaalleeooaammbbiieennttee))::  
 
2.3.1. Clima: 
  A região de Xingó está inserida no sertão dos estados de Alagoas, Sergipe e 

Bahia. As precipitações são de caráter médio, com mínima de 413 mm e máxima de 907 mm. O 

município mais chuvoso é Paulo Afonso - BA e os menos chuvosos Canindé de São Francisco - 

SE e Piranhas – AL. Assim, na região as precipitações são em média 600 mm anuais, com 

temperaturas elevadas o ano todo, em média 25ºC, o que viabiliza os altos índices de evaporação 

ao longo do ano, em torno de 1200 mm (CHESF/ ENGE-RIO, 1993a).  

Conforme EIA-RIMAs para construção da hidrelétrica, o regime pluviométrico 

pode ser caracterizado como do tipo mediterrâneo, definindo-se um período de seca (primavera-

verão) e um período chuvoso (outono-inverno), com 150 e 200 dias do ano sem chuva. Esta 

condição pluviométrica é caracterizada, principalmente, pela ação constante dos alíseos do 

sudeste, cujas propriedades são responsáveis por esta estabilidade, resultando em tempos bons e 

secos, sem que haja influência direta da morfologia local (CHESF/ ENGE-RIO, 1993a). 

Gráfico 2.1 – Gráfico das médias mensais de precipitação pluviométrica na região de Xingó de 1978 a 2001 (Apud: Freire & Pacheco, 2003): 

 

O clima da área de estudo conforme classificação de Köppen é do tipo BSh. Os 

climas do tipo B são caracterizados pelas evaporizações no decorrer do ano serem superiores às 

precipitações, portanto são climas secos. Na classificação de Thornthwaite & Mather, baseada no 

índice de umidade efetivo, a área também se enquadra na classificação clima seco. Contudo, na 

classificação bioclimática de Gaussen & Bagnouls, a área seria qualificada como do tipo 

xerotérica ou mediterrânica, do tipo quente de seca média. O período seco do ano estaria 

concentrado em torno de cinco a seis meses (de setembro a fevereiro), para os referidos autores 

mês seco é aquele em que o total de precipitação em mm é igual ou inferior ao dobro da 

temperatura (CHESF/ ENGE-RIO, 1993a). Conforme relatório da CHESF/ ENGE-RIO, a área 
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de interferência da construção da UHE-Xingó está inserida dentro de uma sub-região do clima 

xerotérico, neste caso identificado como termomediterrânea com caráter médio (CHESF/ ENGE-

RIO, 1993a, p.21). 

Conforme esse EIA-RIMA, “o clima é o condicionante físico principal para o 

estabelecimento dos recursos hídricos de superfície” (CHESF/ENGE-RIO, 1993a, p.163). Sua 

atuação, desta forma, apresenta-se de forma direta, sobretudo através das chuvas irregulares.  

Logo, a razão principal da intermitência dos riachos na região diz respeito às características semi-

áridas do clima, este caracterizado pelas altas temperaturas e baixo índice pluviométrico. Além 

disso, a ausência quase que total de infiltração21 e a vegetação local que não exerce papel 

relevante na retenção de úmida são outros fatores que cooperaram pela escassez de água em 

superfície (CHESF/ENGE-RIO, 1993b, p.163). O rio São Francisco, então, é o único que 

independe do regime pluviométrico regional, recebendo pouca influência das condições 

climáticas. 

 

2.3.2. Cobertura Vegetal: 

  Sob os aspectos da vegetação, a caatinga constitui principal cobertura vegetal da 

área. Ela está constituída por árvores e arbustos que apresentam como principal característica a 

perda de folhas durante a estação seca, por plantas suculentas e espinhosas, e por herbáceas que se 

desenvolvem depois da estação de chuvas. A caatinga, além disso, está formada por plantas do 

tipo xerófila, ou seja, não adaptadas ao fogo. No geral são árvores de médio e pequeno porte “(...) 

geralmente apresentando fustes delgados e retilíneos, casca lisa ou armada de espinhos ou acúleos 

(...) ramificação baixa e profusa, folhas pequenas ou compostas, em algumas espécies armadas de 

espinhos e raízes tuberosas...” (CHESF/ ENGE-RIO, 1993b, p.03).  

  Em relação a sua fisionomia e estrutura, a vegetação de caatinga está 

caracterizada pela heterogeneidade, entretanto havendo certa regularidade em relação a sua 

composição florística (Fernandes, 1992. Apud: CHESF/ENGE-RIO, 1993b, p.03).  

As espécies da caatinga, devido à variação climática, em alguns casos podem 

assumir características diferenciadas em função de índices pluviométricos, condições do solo, 

insolação etc., pelo qual em certos lugares uma espécie que assume forma arbustiva em outros 

pode ser encontrada sob forma de arbustos “enfezados e raquíticos” (CHESF/ENGE-RIO, 

                                                
21 Esta característica tem influência direta para a formação do registro arqueológico na região. Em épocas de chuva as enxurradas 
são responsáveis pelo transporte elevado de sedimentos para os terraços fluviais, que, em alguns casos, pode atingir um acúmulo de 
até 40 cm (Landim Dominguez& Brichta, 1997).  Outro aspecto importante a ser destacado é que em função do desmatamento 
constante na área e conseqüente desproteção do solo, possíveis sítios arqueológicos no pediplano sertanejo estariam extremamente 
pertubados e com suas visibilidades comprometidas, quiçá, até mesmo destruídos por esta junção de fatores antrópicos e naturais. 
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1993b, p.04). Em função dos diferentes índices pluviométricos, a caatinga pode ser classificada 

em: 

→ Hipoxerófila – encontrada em regiões de clima menos seco, com precipitação média anual de 

800 mm. Apresenta dois sub-tipos: um arbóreo, que pode ser classificado como floresta 

caducifólia pouco espinhosa; e não arbóreo, resultante da ação antrópica, apresentando-se sob 

forma de capoeira em regeneração (este último tipo não é encontrado na área de estudo). 

→ Hiperxerófila – apresenta grau de xerofitismo mais acentuado, ocorrendo em áreas tipicamente 

semi-áridas, com precipitação acima de 800 mm anuais. Este é o tipo de vegetação predominante 

em nossa área de estudo, que devido à ação antrópica, apresenta variações entre arbórea e 

arbustiva. 

  A caatinga hiperxerófila arbustiva é a formação arbórea clímax das áreas 

residuais do pediplano sertanejo (CHESF/ENGE-RIO, 1993b). Esta caracterizada por apresentar 

formações arbóreas de forma contínua, regular e densa. O dosel arbóreo situa-se entre 08 a 12m, 

constituído por espécies como brauna (Schinopsis brasiliensis), aroeira (Astronium urundeuva), 

jurema-preta (Mimosa hostilis), angico de casca (Anadenanthera macrocarpa), pau-ferro 

(Caesalpinia ferrea), imburana-vermelha (Commiphora leptophloeos) etc. 

  Abaixo deste estrato, existe um intermediário entre 04 e 07 m, com maior número 

de espécies, sendo as mais comuns: catingueira (Caesalpinia pyramidalis), pereiro (Aspidosperma 

pyrifolium), quixabeira (Bumelia satorum), imbuzeiro (Spondias tuberosa), imburama-vermelha 

(Commiphora leptophloeos), faveleira (Cnoidoscolus phyllacanthus), angico-de-casca 

(Anadenanthera macroicarpa), jurema branca (Mimosa malacocentra), arranhento-branco 

(Mimosa sp.), bom-nome (Maytenus rígida), além de algumas cactáceas colunares como o 

facheiro (Pilosocereus piauhiensis) e o mandacaru (Cereus jamacaru). 

  O estrato arbustivo é rarefeito sendo que seus indivíduos comportam altura 

inferior a 3m (CHESF/ENGE-RIO, 1993b). As principais espécies são: catingueira (Caesalpinia 

pyramidalis), miroró (Bauhinia cheilantha), pinhão (Jatropha mollissima), moleque duro (Cordia 

leucocephala) e cactáceas tais como o xique-xique (Pilosocereus gounelli) e palmatória (Opuntia 

palmadora). O estrato herbáceo varia conforme as condições de umidade, podendo estar 

composto por muitas ou poucas espécies, sendo as principais a macambira (Bromélia laciniosa), 

cansanção (Cnidoscolus urens) e a pteridófita Jericó (Segaginella convoluta).  

  A caatinga hiperxerófila arbustivo–arbórea está composta por uma cobertura 

arbórea de estrutura aberta, com indivíduos ramificados e menores raramente ultrapassando 5 m. 

É em sua maior parte de formação antrópica em fase de regeneração catingueira, variando em 

função do antropomorfismo. As espécies são parecidas com a hiperxerófila arbustiva, porém 
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menos densa e com menos espécies. As principais do estrato arbóreo são: xique-xique, palmatória, 

catingueira, pinhão, pereiro, candeia-brava, miroró e jurema-preta catingueira. Entre as espécies 

arbustivas, atingindo até 10m, as mais comuns são: imbuzeiro, imburama-vermelha, barriguda 

(Chorisia glaziovii), o juazeiro (Ziziphus joazeiro) e, raramente, a braúna. Existem espécies como 

o facheiro e a cantigueira que participam de ambos os estratos (CHESF/ENGE-RIO, 1993b). 

  Já o estrato herbáceo é bastante diversificado ocorrendo espécies como: 

macambira, macambira-de-flecha (Encholirium spectabile), o caroá (<eoglaziovia variegata) e 

outra variedade de macambira (Hohnbergia catingae), coroa-de-frade (Melocactus bahiensis), 

quipá (Opuntia inamoena) e cansanção (CHESF/ ENGE-RIO, 1993b). 

 

2.3.3. Dados gerais sobre paleoambiente em Xingó: 

  Muito pouco se tem estudado sobre as condições paleoambientais entre o sub-

médio e baixo São Francisco, sobretudo em nossa área de pesquisa. De qualquer forma, o que se 

pode afirma é que o clima semi-árido já era presente nesta região a partir do final do pleistoceno 

(Ab’Saber, 1997).  

Conforme destacado por Cavalcanti (2005), a glaciação de Würm, que durou 70 

mil anos e cuja culminância ocorreu entre 25 mil e 17 mil anos atrás, foi a grande responsável 

pelas grandes transformações climáticas do Nordeste, sobretudo no que diz respeito ao clima 

semi-árido. Segundo o autor, com o nível do mar mais baixo cerca de 140 m, houve uma 

diminuição significativa da umidade que circulava na atmosfera terrestre. No Nordeste do Brasil, 

em torno de 15 mil anos AP: “(...) a vegetação adaptada à seca se expandiu, circundou e isolou as 

florestas, para finalmente configurar os enclaves de florestas úmidas do semi-árido brasileiro. 

Como os topos das serras e as vertentes expostas aos ventos do litoral conseguiram manter suas 

condições de umidade de outrora, as espécies florestais da mata úmida ali permaneceram” 

(Cavalcanti, 2005). 

Martin (1997) também atesta que na passagem do pleistoceno para o holoceno 

(10 mil anos AP) houve um período extremamente seco que acabou por atrair as populações pré-

históricas para o vale do São Francisco (Martin, 1997, p.09). 

  Ao estudarem as paleodunas do médio São Francisco, Barreto et alli (1999), 

indicam que já no pleistoceno a caatinga se fazia presente no sertão nordestino, entretanto só é a 

partir de 4000 anos AP que o clima semi-árido aliado a outras conjunturas ambientais vai dar a 

esta vegetação aspectos parecidos com os de hoje. Em suas palavras: “No fim do Pleistoceno e 

início do Holoceno, as condições de clima mais frio e úmido que o atual permitiram a expansão de 

floresta pluvial de galeria (mata ciliar) nas planícies fluviais. Embora menos conspícua na 
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paisagem entre 11.000 e 8.900 anos AP, a vegetação de caatinga sempre esteve presente, cuja 

participação aumentou após 4.240 anos AP.” (Barreto et alli, 1999). 

  Em relação aos terraços fluviais, nosso maior objeto de interesse, sua formação é 

anterior à ocupação humana em Xingó. As análises sedimentológicas realizadas pelos professores 

do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, José Maria Landim Dominguez e 

Arno Britcha, também demonstram que não houve uma mudança significativa nos aspectos 

geomorfológicos destes compartimentos no final do pleistoceno para hoje (Landim Dominguez & 

Brichta, 1997).  

Dentro destes aportes, mesmo que incipientes, podemos criar nosso modelo para 

sistema de assentamento e mobilidade tendo como princípio que as condições climáticas e a 

vegetação muito pouco se alteram das evidenciadas hoje na área arqueológica de Xingó. Assim 

sendo, como afirmado por Ab’Saber:  

“Por meio desses raciocínios pode-se afirmar que os 
primeiros grupos humanos tardios – posteriores ao fim do pleistoceno – 
sedentarizaram-se nos terraços aluviais areno–sílticos – argilosos, da 
área de Paulo Afonso / Xingó/ Piranhas, baseados em um suporte 
arqueológico múltiplo. Um largo rio perene: águas límpidas, fluxos 
movimentados de corredeiras, em uma situação ideal para peixes lênticos. 
Espaços de vivência não inteiramente atraentes para grupos competidores 
ou inimigos. Tudo, enfim, convergindo para criar condições satisfatórias 
para grupos humanos que ali chegassem, em se apoiando no suporte 
arqueológicos dos estreitos e inclinados terraços, situados na base de 
íngremes paredes rochosas” (Ab’Saber, 1997, p.08). 

 
  Temos, portanto, um suporte empírico para afirmarmos que as condições 

ambientais são muito parecidas com o que temos hoje. Períodos de chuvas escassas concentrados 

entre março e agosto, contrastados por longos períodos de seca no pediplano sertanejo. Logo, uma 

região semi-árida onde as dificuldades inerentes a este tipo de clima foram (e são) aliviadas pela 

existência do Velho Chico.  Outrossim, como observado por Ab’Saber (1997), não há indícios 

geológicos que indiquem mudanças climáticas bruscas no período que segue dos princípios do 

holoceno até aproximadamente 1000 anos AP. Segundo o autor, as flutuações mais significativas 

dizem respeito ao nível do rio: 

“Entre 23.000 e 12.720 anos AP., o nível do mar desceu 
para 100 metros, época que a região de Xingó, estimulada pela erosão 
regressiva, tornou-se local de corredeiras e de encaixamento por entre 
soleiras de rochas duras, altamente expostas. Entre 6500 e 6000 anos 
atrás, aproximadamente, o mar em processo de retorno esteve a 2,90 – 
3,00 metros acima do seu nível médio, afogando estuários e contribuindo 
para alterar o nível dos rios, para montante, até Xingó. Esse processo 
foi concomitante com um notável aumento de volume d’água devido à (re) 
tropicalização ocorrido nos trechos médios e altos da bacia do São 
Francisco. As paredes do canyon, recobertas de caatingas e facheiros, já 
eram altas e rochosas, escavadas que foram no decorrer dos últimos dois 
milhões de anos (...) É de se registrar, ainda, que os extensos 
pediplanos dos sertões de Sergipe e Alagoas foram mais sensíveis às 
variações climáticas dos fins do Quartenário do que o fundo do canyon” 
(Ab’Saber, 1997, p.10-11)[Grifo Nosso]. 
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Ainda segundo Ab’Saber (1997), as possíveis variações climáticas ocorridas ao 

longo desse período foram muito mais sentidas no alto do pediplano do que no fundo do canyon. 

Todos estes fatores, aliadas às potencialidades do rio, indicam uma estabilidade no paleoambiente 

dos terraços Xingó, que, como discutiremos mais adiante, pode ter cooperado para as diferenças 

na organização social do grupo (ou grupos) que ocupou a região.  

As análises sedimentológicas realizadas nas trincheiras abertas nos diversos 

terraços pela pesquisa arqueológica, principalmente no sítio Justino, apesar do aspecto maciço dos 

sedimentos foi possível detectar estruturas bem preservadas, “(...) com predomínio de marcas de 

ondulação do tipo cavalgante, organizadas em ‘sets’ com espessura máxima em torno de 40 cm, e 

com o ângulo de cavalgamento aumentando em direção ao topo” (Landim Dominguez & Britcha, 

1997, p. 06). 

Nestes terraços com aparência supostamente homogênea, pode-se perceber a 

existência, em alguns casos, de paleossolos com espessura variando entre 40 e 70 cm, sobretudo 

no sítio Justino, dado este que é extremamente importante para compreensão da distribuição dos 

remanescentes culturais. Ao estabelecermos a divisão das Fases de ocupação do sítio (capítulos 

03, 05 e 06), obtida pela distribuição espaço-temporal dos remanescentes culturais, aliada às 

associações e estruturas no solo ocupacional do referido sítio arqueológico; pudemos perceber que 

a análise dos processos formativos vai de encontro com as conjecturas de Landim Dominguez & 

Britcha (1997, p. 06), com concentração destes remanescentes em faixas entre 40 e 80 cm de 

espessura. 

Com isso, não creditamos um caráter sólido e unitário para as cinco Fases aqui 

pensadas, pelo contrário, temos consciência que cada uma delas pode estar representada por 

diferentes episódios ocupacionais, como discutido no capítulo 01. Entretanto, a observação dos 

planos topográficos e das plantas baixas do sítio corrobora, se encaixa, com as análises 

sedimentológicas. Na letra dos autores:  

“Estes níveis de paleossolo constituem assim um 
referencial natural para se amarrar os níveis de decapagem nos sítios e, 
concomitante, estabelecimento dos episódios de ocupação inferidos a 
partir dos trabalhos de decapagem, que apresentem espessura inferior a 
40 cm, não têm qualquer significado prático” (Landim Dominguez & 
Britcha, 1997, p. 018). 

 

Além disso, não descartamos a hipótese de movimentação vertical dos 

remanescentes culturais, sobretudo em função das condições climáticas regionais: períodos de 

cheias onde os terraços podem ter estado parcialmente ou completamente submersos, seguido de 

períodos de estiagem (Araújo, 1995).  
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Entretanto, nossas análises não permitiram a constatação empírica inequívoca de 

movimentação via material lítico entre camadas. Entre as decapagens 19 e 17 (0,30 m de 

espessura), foi possível observar a movimentação de fragmentos cerâmicos (do tipo inciso) dado o 

processo de remontagem: três fragmentos encontravam-se na camada 17 (19767-1; 19767-2; 

19767-3); um na decapagem18 (19780) e outro na decapagem 19 (20060). 

Dada a quantidade de vestígios na área, este tipo de exercício torna-se um tanto 

que complicado, entretanto não descartamos a necessidade desse trabalho que pode cooperar para 

compreensão dos processos formativos dos sítios. 

 

22..44..  AAssppeeccttooss  AAmmbbiieennttaaiiss  BBiiooddiinnââmmiiccooss  ee  ddee  MMooddiiffiiccaaççããoo  ((FFaauunnaa  TTeerrrreessttrree,,  IIccttiioollooggiiaa,,  UUssoo//  

OOccuuppaaççããoo  ddoo  SSoolloo))::  

2.4.1. Fauna regional: 

  A fauna atual da região, conforme EIA-RIMA elaborado pela CHESF, está 

constituída por ictiofauna, carcinofauna, entomofauna, heptofauna, avifauna e mastofauna, 

conforme tabela abaixo (Apud Vergne, 2004, p.63). Destacando que com o enchimento do lago 

da UHE-Xingó, muitas espécies desapareceram da região, sobretudo mamíferos: macacos, onça 

vermelha, onça pintada, ema etc. 

Infelizmente as pesquisas em zooarqueologia do MAX/UFS estão ‘paralisadas’, 

resultados que seriam de suma importância à validação das hipóteses dessa pesquisa. O que 

podemos extrapolar pelo o que fora estudado até então, é a exploração humana pré-histórica 

principalmente da ictiofauna regional, sobretudo peixes de ordem siluriforme, família 

pimedodidae (Silva, 1994; Palmeira, 1997). 

  Os dados coligidos entre: zooarqueologia (mesmo que preliminares, uma vez que 

dizem respeito apenas a Fase 05 e 04 do sítio Justino), da bioantropologia, que atestou a baixa 

incidência de cáries, hipoclasia do esmalte dentário e alto desgaste dentário (Carvalho, 2006); e de 

nossas análises arqueológicas inter sítios, que indicam o uso de pelo menos três assentamentos 

destinados à pesca; sugerem subsistência baseada no rio e na coleta/ plantio de espécies vegetais. 

Tal realidade se estende a tempos históricos onde a base de subsistência das populações 

ribeirinhas era e é a pesca, sendo que a agricultura de subsistência era uma atividade secundária 

em função das intempéries regionais aqui já apresentadas; sendo cultivados, principalmente, milho 

e feijão. Como manda a forte tradição regional, estas espécies são semeadas exatamente no dia 19 

de março (data comemorativa de São José para católicos), pois, segundo a crença, quem semeia 

neste dia certamente colherá o milho do São João (meados do mês de junho). Este período é 
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conhecido com inverso sertanejo, onde se concentra 75% das precipitações anuais 

(CHESF/ENGE-RIO, 1993a). 

Tabela 2.5 – Fauna atual em Xingó: 

Tipo .ome popular Científico 
 

 
Ictiofauna 

(Nos afluentes do São Francisco) 

Piaba-de-poço Astyanax bimaculatus 
-- Poecilia vivpara 

Tilápia-do-nilo Oreochnoris noloticus 
-- Poecilia reticulata 
Cari Hypostomus sp 

 
Carcinofauna 

Os camarões de rio, de maneira geral, são características das terras baixas. No São 
Francisco quatro famílias são encontradas: Paleomonidae, Atyidae, Macrobrachium 

carnicus; Atya sp. 
 

 
 
 
 

Entomofauna 

Besouro Cteisa sp 
Larva-arame Agriotes sp 

Potó Paederus sp 
Formiga-cortadeira Atta sp 
Formiga-feiticeira Paraponera sp 

Cupim Caetotermes sp 
Gafanhoto Schoistocerca sp 
Grilo Grillus sp 
Mosca  Cochiomia 
Mosca Musca domestica 

Percevejo Scaetocoris sp 
Borboleta Danaidae 
Abelha Apis ssp 

 
 

Hepertofauna 

Camaleão Iguana Iguana 
Largatixa-do-lixo Tapinurus semitaeniatus 

Lagarto Micrablepharus maximiliani 
Teiú Tupinambis teguixin 

 
 
 
 
 
 
 

Avifauna 

Ema Rhea americana 
Jaó-do-litoral Crypturellus noctivagus zabele 
Inambu Crypterellus tatupa 

Garça branca grande Casmerodius albus 
Irerê Demdrocygna viduata 

Pato-do-mato Cairina moschata 
Urubu-rei Scorhamphus papa 

Urubu-de-cabeça-preta Coragyps atratus 
Águia Chilena Geranoaetus melanoleucus 
Gavião Caboclo Heterosspiziuas mreridionalis 

Jacucaca Penélope jacucaca  
Siriema Criama cristata 

Asa-branca Calumba picazuro 
 
 
 

Mastofauna 

Onça vermelha Scardafella squammata 
Gato-macambira Felis tigrina 
Onça pintada Panthera onça 

Veado Mazana gouazoubira 
Raposa Cerdocyon thous 
Macaco Cebus apella 

 

No São Francisco, a técnica utilizada pelas populações ribeirinhas era, e é, o uso 

das tarrafas (redes) que eram dispostas nessas corredeiras ou então utilizando canoas (comuns até 

hoje). Assim, extrapolando hipoteticamente esses dados à pré-história (deixamos claro nosso 
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exercício especulativo), a captura de peixes pelos grupos pré-históricos não seria uma atividade 

tão difícil (destacamos que no registro arqueológico há presença de pesos de rede em argila) 22. 

A ausência no registro zooarqueológico de remanescentes de peixes de grande 

porte atestada por Silva (1994) e Palmeira (1997), provavelmente não esteja diretamente 

relacionada à falta de técnica ou habilidade física da população (Cf. Palmeira, 1997, p. 09), mas os 

dados concretos só serão obtidos com a análise refinada do material zooarqueológico, inclusive 

dos demais sítios, uma vez que o material analisado diz respeito as fases de ocupação final do sítio 

Justino (ver capítulo 06). Além disso, necessita-se de conceitos mais explícitos sobre o que sejam 

‘peixes de grande porte’ (peso, tamanho etc.), sobretudo tendo como base a ictiofauna regional.  

De qualquer forma, os dados apontam para outra realidade. 

  O registro arqueológico ainda destaca a presença de invertebrados (moluscos das 

famílias Unionidae e Strophocheilidae) e vertebrados, a saber: (01) Lisanphibios (ordem Anura); 

(02) Aves – não identificados; (03) Mamíferos das ordens Rodentia, Edentata e Primata.  

 

2.4.2. Feições da cobertura vegetal e o uso atual do solo: 

  No tocante às feições da cobertura vegetal e o uso atual do solo, novamente 

recorremos ao EIA-RIMA da UHE-Xingó (CHESF/ENGE-RIO, 1993a), além da pesquisa 

desenvolvida por Pacheco et alli (2006), acerca da degradação ambiental entre 1989 e 2003. 

  Segundo o EIA-RIMA, o modo de ocupação histórica das terras na região ‘está’ 

definido pelas características climáticas, constituindo o principal fator que limita o uso do espaço 

agrícola, características que quando aliadas às condições socioeconômica dos grupos humanos, 

condições do solo e pelo próprio relevo (CHESF/ENGE-RIO, 1993a, p.154). Assim, foram 

delimitadas (e ainda são as características básicas da região), quatro grandes categorias que 

constituem as unidades de uso: (01) Áreas com vegetação natural (caatinga); (02) Áreas com 

pastagem (natural e plantada); (03) Áreas com culturas (temporárias, semi-temporárias e 

permanentes); (04) Áreas urbanizadas. 

O que podemos observar é a grande quantidade de pastagens em meio à 

vegetação de caatinga, onde é desenvolvida a pecuária extensiva (caprinos, ovinos e, em segundo 

plano, bovinos, além dos muares e eqüinos). Há dois tipos de pastagens na área de pesquisa: a 

plantada (buffel) e a pastagem natural, pasto sujo ou, como é denominado regionalmente, 

capoeira. Nestes espaços, de forma mais reduzida observa-se áreas com culturas temporárias e 

semi-temporárias, representadas pela agricultura de subsistência, sobretudo de milho (Zea mays), 

                                                
22 Ver discussão sobre atividade da pesca pré-histórica no Tocantins em Bueno (2005). 
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macaxeira (Manihot esculenta), feijão (Phaseolus vulgaris) e feijão de corda (Vigna hirsutum).  

As culturas permanentes estão representadas por árvores frutíferas, principalmente caju 

(Anacardium occidentale), manga (Mangifera indica), coco (Cocus nucifera) e, mas 

esparçadamente, a banana (Musa ssp.). 

Nas áreas irrigadas (principalmente o Projeto Califórnia, em Sergipe) há uma 

maior diversidade de produtos agrícolas cultivados (além dos já citados), a saber: quiabo (Hibiscus 

esculentus), fumo (<icotiana tabacum), algodão (Gossypium hirsutum), batata doce (Ipomoea 

batatas), amendoim (Arachis hypogaea), melancia (Citrullus lanatus), tomate (Lycopersicum 

esculentus), pimentão (Capsicum annum), melão (Cucumis melo), repolho (Brassica oleraceae), 

cana-de-açúcar (Sccharum officcinarum), cenoura (Daucus carota), beterraba (Beta vulgaris) e 

alface (Lactuca sativa). 

  Segundo Pacheco et alli (2006), a área tem sofrido uma ação contínua, 

sistemática e devastadora de degradação ambiental, uma vez que o ecossistema da caatinga está 

sendo paulatinamente atingido pela ação de queimadas e, principalmente, pelo desmatamento 

descontrolado em função da comercialização da madeira de algumas espécies, utilizadas como 

matriz energética pela população sertaneja (carvão vegetal). Para a Arqueologia regional, o 

processo contínuo (e acelerado) de desmatamento da caatinga representa uma grande perda, 

sobretudo na área do pediplano sertanejo. 

 

22..55..  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  pprreelliimmiinnaarreess  ssoobbrree  aammbbiieennttee  ee  eessccoollhhaass::  

  Para a Arqueologia o estudo acerca da ambientação da área de pesquisa é de 

imensa importância na medida em que apresenta as características indicativas da relação homem 

versus meio, possibilitando inferências sobre as escolhas e estratégias efetuadas pelas populações 

pré-históricas, partindo da égide, é claro, que as diversas sociedades agem de acordo com a cultura 

mediante ao leque de oportunidades oferecidas pelo meio (Morais, 1999a).  

  Outrossim, o desenvolvimento da organização tecnológica dos grupos pré-

históricos estaria vinculado às matrizes sociais de um grupo, portanto em consonância com as 

representações sociais e com o universo simbólico (como discutido no capítulo 01). Sendo assim, 

não é exclusivamente pelo ambiente que se interpretam as atividades humanas, mas pela união 

entre meio natural e social, escolhas e cultura (Cf. Fagundes, 2004b; 2005a).  

  Ao compreendermos a dinâmica ambiental de uma área podemos viabilizar as 

diversas estratégias que podem ter sido realizadas pelos grupos que habitaram uma determinada 

região, utilizando os pressupostos de Sackett (1982, 1990), os artesãos realizaram as chamadas 

escolhas isocrésticas dentro deste universo de possibilidades. 
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  Nossa área de pesquisa traz peculiaridades interessantes que apontam para 

inúmeras hipóteses. Entretanto, prerrogativa maior é relacionar as ocupações às facilidades 

oferecidas pelo rio São Francisco, pelo canyon, pelas curvas do rio, pelas corredeiras, pelos 

terraços e pelos riachos. Como discutiremos a frente, a união destes fatores, juntamente com as 

escolhas, vai dar às ocupações de Xingó um caráter único em todo o Nordeste. 

Em relação a litologia, está constituída basicamente por rochas metamórficas de 

composição granitóide e, espaçadamente, restos de bacias mesozóicas preenchidas por arenitos 

(Landim Dominguez & Brichta, 1997). Neste contexto, as rochas utilizadas à manufatura de 

instrumentos/ artefatos foram preferencialmente àquelas sob forma de seixos rolados como em 

pequenos blocos desprendidos (estes últimos especialmente os de quartzo leitoso e pegmatitos). 

Assim, os artefatos/ instrumentos são em sua grande maioria: diversas variações de quartzo 

(matéria-prima mais utilizada pelos artesãos pré-históricos), quartzitos, meta-quartzitos, granitos 

(de diversas variações, utilizados principalmente como instrumentos de percussão e moagem), 

meta-arenitos, pegmatitos, silexitos, calcitas e, raramente, sílex, arenito silicificado e calcedônia. 

As análises de Ab’Saber sobre a disponibilidade de rochas para as populações 

que habitaram os terraços fluviais do rio São Francisco, apontam para facilidade de obtenção tanto 

pela presença de seixos rolados (muitas vezes de matérias-primas exógenas à região trazidas pelo 

São Francisco, assim como àqueles endógenos trazidos do pediplano pelos afluentes e sub-

afluentes do rio), quanto de fragmentos de rochas de todos os tipos (Ab’Saber, 2002).  

   Do mesmo modo, a compreensão dos aspectos do clima, pluviosidade e recursos 

hídricos nos oferecem condições interessantes para pensarmos processo de sedimentação dos 

sítios, possibilidades de mobilidade pela caatinga, inclusive relacionando as determinadas épocas 

do ano, possíveis rotas/ trajetos para esta mobilidade etc. Além disso, mesmo que de forma 

incipiente e com poucos dados conclusivos, o estudo da vegetação e fauna atual pode oferecer 

condições para compreensão de vários remanescentes culturais evidenciados nas escavações via 

palinologia e zooarqueologia. Logo, nosso interesse foi abarcar um número significativo de 

informações sobre a área aliado ao estudo de fotos áreas, fotos de satélite e cartografia para 

iniciarmos o processo de elaboração de hipóteses sobre sistema de assentamento e mobilidade, 

ambos tendo influência sobre o conjunto artefatual e tecnologia lítica das populações pré-

históricas que ocuparam Xingó. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  0033  

PPRROOCCEEDDIIMMEE��TTOOSS  EE  TTÉÉCC��IICCAASS  DDEE  CCAAMMPPOO  ––  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSÍÍTTIIOOSS  

AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOOSS  DDEE  XXII��GGÓÓ 

 

  As escavações realizadas na Área Arqueológica de Xingó têm seguido os 

mesmos procedimentos teóricos e metodológicos fundamentados, sobretudo, no método 

etnográfico de superfícies amplas por decapagens1 (Leroi-Gourhan, 1950, 1972; Leroi-Gourhan 

& Brézillion, 1966, 1972; Audouze & Leroi-Gourhan, 1981). Cabe destacar que a utilização desta 

abordagem iniciou-se a partir da orientação e consultoria dada pela FUNDHAM, em 1991, sob 

coordenação da Profa. Dra. Niède Guidon, ao projeto de salvamento, baseada na realidade dos 

sítios de terraço onde a pesquisa era efetivamente executada (Vergne, 2004). O primeiro sítio 

submetido a este método foi o Justino, sendo posteriormente aplicado nas escavações dos sítios 

São José, Jerimum2, Barracão, Barragem e Cipó3. 

  Sob o nosso olhar, a importância da manutenção dos contextos organizacionais, 

compreensão efetiva dos níveis de estratificação e dos processos formativos de cada sítio, alicerça 

a pesquisa arqueológica. Logo, o rigor científico é que fundamenta o exame laboratorial, as 

inferências e as reflexões interpretativas realizadas pelo arqueólogo. Se não há um entendimento 

dos processos formativos de um sítio, certamente há uma incapacidade de indicar as hipóteses 

necessárias para compreensão da dinâmica cultural, dos conjuntos artefatuais e das relações 

existentes dentro de um sistema de assentamento (Renfrew & Bahn, 1993, p.102; Harris, 1991, 

Djindjian, 1991). 

  Em Xingó houve um minucioso trabalho de escavações, respeitando devidamente 

os níveis de estratificação, os processos de deposição de sedimentos, com base em estudos 

sedimentológicos e geomorfológicos4 (MAX, 2002; Landim Dominguez & Brichta, 1997; 

Ab’Saber, 1997), a disposição dos vestígios e a relação entre as estruturas5, tanto em termos 

horizontais quanto verticais (Vergne, 2004; Vergne & Diniz, 2002; Fagundes & Carvalho, 2005).  

 

                                                
1 Por indicação do Prof. Dr. José Luiz de Morais o uso do termo ‘decapagens por níveis naturais’ é redundante, visto que a palavra 
decapagem já indica a execução de escavações que respeitam os níveis naturais de estratificação (comunicação pessoal, curso de 
pós-graduação ‘Arqueologia da Paisagem’, PPG/MAE/USP, 2006). 
2 Escavado pela Profa. Dra. Claudia Alves de Oliveira (UFPE) e equipe. 
3 Nos demais sítios de terraço foram abertas grandes trincheiras verificatórias optando-se, desta forma, pela aplicação do método de 
camadas artificiais. 
4 Morais (2000) aponta que é imprescindível a interdisciplinaridade entre as Geociências e Arqueologia, pois o registro 
arqueológico é evidenciado na matriz arqueológica, ou seja, no ambiente sedimentar. 
5 Cf. Alves (2004), a definição de Leroi-Gourhan para estrutura refere-se “(…) à trama de relações que unem diferentes vestígios 
em um agrupamento significativo fundado na repetição de situações análogas e/ou na ligação entre os elementos de um mesmo 
testemunho” (Alves, 2004, p. 303). Para Renfrew & Bahn estruturas são todos os elementos de um assentamento ou paisagem que 
de alguma maneira foram modificados pelo homem (Renfrew & Bahn, 1993, p.44). 
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Fotos 3.1 e 3.2 – Estratificações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como destacado por Renfrew & Bahn (1993), pode-se dividir as técnicas de 

escavação em duas correntes: a primeira centrada na dimensão vertical com a evidenciação de 

depósitos profundos tendo como preocupação a estratificação; e outra que privilegia a dimensão 

horizontal dos sítios, executando a abertura de amplas áreas intentando relacionar as relações 

espaciais entre os conjuntos artefatuais e estruturas evidenciadas6.  

Deste modo, as duas perspectivas foram utilizadas o que permitiu uma 

observação mais acurada dos contextos organizacionais. Primeiramente se fez necessário 

compreender os sítios em suas “verticalidades”, estabelecer parâmetros que indicassem suas 

ocupações preocupando-se como fator tempo. Em seguida, foi imperativo realizar o ataque 

horizontal nestes assentamentos de modo que fosse possível compreender parte das estruturas em 

cada um, processo que possibilitaria o estabelecimento de comparações entre os diversos sítios, 

buscando a compreensão do sistema de assentamento, contextos e organização tecnológica na 

                                                
6 Para um histórico detalhado de técnica de escavação arqueológica, desenvolvimento e aplicações, vide Harris (1991), 
especialmente capítulo 03. 

Foto 3.1 e 3.2 – Estratificação em profundidade do sítio Justino, escavado pela Profa. Dra. 

Cleonice Vergne. Houve toda uma preocupação em conhecer a locação em sua relação temporal 

e, definidos os perfis de estratificação, deu-se início ao ataque horizontal. Este sítio 

foi completamente escavado, isto é, todo o espaço do terraço até o embasamento rochoso, 
acervo do MAX/ 1994.   
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região, mas, principalmente, intentando constituir hipóteses que indicassem o porquê da 

diversidade em relação às áreas circunvizinhas a Xingó (Jerônimo & Cisneiros, 1997; Martin, 

1997; Fogaça, 1997; Vergne, 2004, 2005a; Fagundes & Carvalho, 2005; Carvalho, 2006; Santos 

& Munita, 2007). 

  Nossa grande “arma” para execução deste projeto foi o número de técnicos 

especializados que compunham a equipe (prospecção, escavação, topografia, desenho, 

geoprocessamento, laboratório – mais de sessenta no total), aliada às condições de infra-estrutura 

fornecidas pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e, em seguida, pela 

empresa Petróleo do Brasil S/A (PETROBRÁS) e Prefeitura Municipal de Canindé de São 

Francisco – SE, naquele momento, apoios indispensáveis à concretização da pesquisa. Logo, 

dispunha-se de tempo, técnicos e verbas necessários à realização das metas do projeto, fatores que 

possibilitaram que os principais sítios fossem completamente evidenciados em suas totalidades e 

aqueles que não foram efetivadas as escavações em amplas superfícies, fossem realizadas 

sondagens significativas, ou seja, em um espaço razoável do sítio (Vergne, 2004). 

  Para a compreensão da estratificação7 foram utilizados os princípios estabelecidos 

por Sir Mortimer Wheeler que apresentam como principal aporte à necessidade identificar e, 

sobretudo, interpretar os níveis arqueológicos evidenciados nas escavações (Wheeler, 1961, p.57). 

Para o referido autor, este seria o princípio básico (e fundamental) que deve ser levado a cabo pelo 

arqueólogo, compreendendo as superposições de vestígios, indicando cronologias relativas e a 

diversidade entre ocupações, mas, estando alerta para ao ato de que não existe uma lei pré-

estabelecida para os princípios estratigráficos, por isto existe a necessidade de um exame 

minucioso do comportamento deposicional8 do sítio em estudo (Wheeler, 1961, p.59. Ver 

discussão em Araújo 1995, 1999, 2001).  

Para Wheller, durante a ocupação humana de um lugar, traços (vestígios) serão 

deixados, seja por meio da perda ou do descarte, e futuramente incorporados ao sedimento. Em 

suas palavras:  

“(...) Alguns pisos se renovam, outros se recobrem (...) 

Na prática, uma das tarefas do arqueólogo é a identificação dos 

estratos, ou capas, que representam fases sucessivas da história 

arqueológica...” (Wheeler, 1961, p.55-56) 
9
. 

                                                
7 Renfrew & Bahn definem a estratificação como: “(...) el estudio y evaluación de las estratificación: el análisis de la dimensión 
temporal y vertical de una serie de niveles, respecto a la dimensión espacial y horizontal” (Renfrew & Bahn 1993, p.96). Ver 
também Harris (1991), Djindjian (1991). 
8 Mesmo por que o processo de sedimentação em sítios arqueológicos é regido tanto por agentes naturais quanto antrópicos. 
9 “(...) ao debruçarem sobre o registro arqueológico, arqueólogos, geólogos, geógrafos e pedólogos desvendaram algumas 
características dos depósitos sedimentares que só puderam ser observadas devido a uma mudança de escala. Os problemas atacados 
mostraram que uma visão estática do registro arqueológico está completamente alienada da realidade. Pressupostos básicos da 
Geologia, tais como a lei da superposição das camadas, não se verifica necessariamente para o material particulado que constitui as 
camadas, incluindo os artefatos. Materiais contemporâneos podem se deslocar verticalmente em diferentes taxas, criando padrões 
muitos distantes dos idealizados solos de ocupação” (Araújo, 1999, p.40). 
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  Conseqüentemente, nem sempre contamos com diferentes colorações entre 

sedimentos, que muitas vezes se revelam uniformes (o que não significa que sejam 

contemporâneos), do mesmo modo que diferentes colorações não significam diferenças 

cronológicas, podendo ser estes estratos contemporâneos em sua formação (Wheller, 1961, p.58-

59). De qualquer forma, está intrínseca à pesquisa arqueológica a realização de cortes 

estratigráficos com a execução de perfis para que a estratificação do sítio seja evidenciada e 

interpretada tanto em termos naturais (processo de sedimentação) quanto culturais (ação antrópica 

e conjuntos artefatuais relacionados). 

Para o ataque horizontal nos principais sítios, no nosso caso o Justino, utilizou-se 

o método etnográfico de superfícies amplas, que tem como objetivo claro o levantamento de 

dados para descrição e interpretação dos solos de ocupação, ou solos paleoetnográficos (Leroi-

Gourhan, 1950, 1972; Leroi-Gourhan & Brèzillion, 1966, 1972; Audouze & Leroi-Gourhan, 

1981). Portanto, por meio da técnica de decapagens é possível reconstituir os solos de ocupação 

de assentamentos pré-históricos, de modo a coligir dados que forneçam subsídios completos à 

compreensão da sociedade em seu cotidiano social, ou melhor, reconstruir a coerência interna da 

sociedade observada, baseando-se no conceito de totalidade social (Mauss, 1974b), uma vez que 

mesmo mediante das dificuldades de compreendermos com exatidão as conexões históricas via 

registro arqueológico, nada nos impede de buscarmos inferências que permitam conexões lógicas 

nesse abismo representado entre o contexto arqueológico e o contexto sistêmico. 

Cabe destacar que sob nosso olhar o método de superfícies amplas por 

decapagens é notoriamente reconhecido por sua qualidade epistemológica, sobretudo porque 

expõe as razões de ordem teórica e os motivos de ordem prática do seu uso (portanto, 

inquestionável e responsável pela retirada de campo do registro arqueológico em contexto), 

auxiliando de maneira contundente o estabelecimento dos contextos organizacionais, ainda em 

campo, sobretudo para pesquisas que almejam a compreensão diacrônica (portanto, intra-sítios) 

das ocupações por meio de princípios que privilegiem tanto as conexões históricas quanto lógicas. 

O que devemos observar com atenção são as questões relativas aos processos 

formativos do registro arqueológico (naturais e culturais), além de outras tantas particularidades 

que ‘garantem’ a complexidade da Arqueologia enquanto ‘disciplina científica’; condições que 

nos indicam a necessidade cada vez maior de pesquisas inter e multidisciplinares seguindo pelos 

estudos paleoambientais, da paisagem em seus aspectos ‘naturais’, aos itens mais específicos da 

Arqueologia (seqüências operacionais e organização tecnológica, por exemplo) para sermos 

sucintos; como ocorre em muitas áreas arqueológicas do país (Alves, 1992, 1993, 1994, 2004; 

Alves & Fagundes, 2003, 2006; Morais, 1999a; Guidon, 1999, 1997; Guidon et alli, 2002). 
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Fotos 3.3 a 3.5 – Escavação do sítio Justino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização do método de superfícies amplas em Xingó, neste ínterim, teve 

como finalidade manter os contextos arqueológicos a fim de reconstituir de maneira inequívoca 

os contextos sistêmicos, compreendendo as estruturas arqueológicas em sua diversidade, ou não, 

por meio da evidenciação e estudo dos remanescentes culturais, e associações, na dimensão do 

tempo, espaço, cultura e sociedade (Leroi-Gourhan, 1952, 1972; Alves, 2002). Em suma, em 

Xingó a utilização do método teve como objetivos: 

� A visão da área como um todo, uma vez que o método dá a idéia de extensão; 

� Que o método de superfícies amplas deve ser extensivo e intensivo, por isso o terraço onde 

estava assentado o sítio Justino foi escavado em totalidade; 

� A evidenciação dos solos de ocupação e a distribuição espacial dos remanescentes culturais 

que modo que pudessem indicar as diferentes áreas de atividade nos sítios; 

3.3 

3.4 

3.5 

Foto 3.3 - Escavação de uma quadrícula no sítio Justino Observem as estruturas mantidas in 

loco, no lado direito grande fogueira com material lítico e cerâmico associados. Acervo do 

MAX, 1991. Foto 3.4 - Escavação do sítio Justino realizada em decapagens pelo método 

etnográfico de superfícies amplas. Acervo do MAX/ 1991. Foto 3.5 – Decapagens no setor 01 

do sítio Justino. Observar ao fundo casulos com os sepultamentos que foram retirados de 

campo pelo processo de engessamento para futura escavação controlada em laboratório Foto: 

acervo do MAX/ 1992. 
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� A idéia do registro arqueológico em toda a sua extensão, bem como as inter-relações entre 

os sítios (ou rede de sítios); 

� Da compreensão dos perímetros inter sítios; 

� E, finalmente, que o método por ser essencialmente explanatório, serviu como subsídio 

concreto à avaliação do sítio, visto que permitiu idéia do conjunto em grandes extensões. 

Entretanto, cabe ressaltar, que entre a equipe do MAX sempre houve 

preocupação com os imprevistos, tendo em vista todas as dificuldades causadas pelos processos 

pós-deposicionais (Schiffer, 1972, 1976, 1987; Morais, 1999a; Araújo, 1995, 1999, 2001; La 

Motta & Schiffer, 2003, p.40-47; Vergne, 2004), sendo que muitas vezes foram executadas 

intervenções conforme a realidade do sítio arqueológico. Ou seja, muitas vezes foi necessário 

perceber os limites das técnicas e métodos de leitura, criando uma plasticidade que permitiria 

entender o sítio em sua especificidade, porém conforme o rigor científico (Fagundes & Carvalho, 

2005. Cf. Vergne, 2004, p.21). 

 

3.1. A metodologia de campo: 

  Podemos classificar as intervenções arqueológicas em Xingó em quatro fases 

distintas: (01) Levantamento e diagnóstico; (02) Prospecções sistemáticas; (03) Sondagens; (04) 

Escavações. Inicialmente foram realizados levantamentos documentais e cartográficos a fim de 

avaliar as condições morfo-topográficas da área e traçar estratégias para o início da intervenção 

propriamente dita. Assim, foram assumidos os seguintes procedimentos (Cf. Vergne, 2004): 

� Levantamento de informações bibliográficas sobre a região nas bibliotecas, arquivos 

públicos, institutos históricos e geográficos, nas Universidades Federais de Sergipe, da Bahia 

e de Pernambuco e no setor de topografia da CHESF. 

� Estudo das cartas aerofotogramétricas na escala 1/5.000 e das cartas topográficas com as 

cotas níveis do espelho d’água que atingiria o reservatório da UHE-Xingó. 

� Sobrevôo de toda a região, permitindo o reconhecimento da área como um todo o que 

possibilitou traçar metas de restrições e possibilidades para a investigação arqueológica. 

Dado o primeiro passo, realizaram-se intensivas prospecções sendo executadas 

variadas estratégias para localização de sítios em áreas abertas, sobretudo àqueles localizados nos 

terraços do São Francisco; e sítios de registros rupestres, estes últimos localizados tanto em 

boqueirões (na maioria de formação arenítica) e no pediplano, entretanto todos seguindo os leitos 

dos afluentes e subafluentes do São Francisco. Realizado este trabalho, pode-se iniciar a pesquisa 
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de intervenção na matriz arqueológica10 por meio de coletas sistemáticas de superfície e 

sondagens preliminares. Os sítios identificados foram catalogados segundo os seguintes critérios: 

(01) Identificação dos terraços com potencial para execução de atividades humanas ao longo do 

rio São Francisco (a partir da UHE - Paulo Afonso IV até a foz) e seus afluentes. (02) Presença de 

material arqueológico de superfície. (03) Identificação de abrigos sob rochas tanto em relação à 

presença de arte ou material de superfície.  

Nos sítios identificados foram realizados os seguintes passos: (01) abertura de 

caderno de campo; (02) georreferenciamento, (03) registros fotográficos; (04) levantamento 

topográfico e altimétrico, execução de croquis dos sítios e áreas vizinhas, (05) preenchimento de 

fichas descritivas11. 

Para execução das prospecções sistemáticas a região a ser verificada foi dividida 

em quatro áreas, tomando como base as feições da paisagem. Neste período apenas os terraços e 

boqueirões ao longo do rio foram investigados. Atualmente estão sendo realizadas, com apoio da 

PETROBRAS, as prospecções no pediplano sertanejo em uma área de aproximadamente de 500 

km2, os resultados parciais serão discutidos no capítulo 06. 

Para as sondagens12 era escolhida uma área do sítio geralmente conforme a 

visibilidade dos vestígios em superfície quando existentes ou conforme o comportamento cultural 

observado nas locações anteriores. Para escavação optou-se pela realização de níveis artificiais (ou 

arbitrários) demarcados a cada 10 cm (no caso do sítio Topo), 15 cm (Vitória Régia I) e a cada 20 

cm (os demais sítios). Foi mantido o mesmo rigor que nas escavações em amplas superfícies, ou 

seja, execução do perfil estratigráfico, minúcia no registro e coleta dos remanescentes culturais etc. 

A principal finalidade da execução destas sondagens preliminares seria a possibilidade de 

visualização minuciosa da estratificação do sítio tendo em vista a possibilidade de uma 

intervenção maior no futuro (Vergne, 2004, p.24).  

No plano metodológico optou-se pela execução de trincheiras13 ao invés das 

comuns sondagens 02 x 02 m, dadas às particularidades dos terraços, possibilitando uma maior 

compreensão dos sítios em estudo. Com isto, mesmo não sendo escavados em suas totalidades 

tridimensionais, nos demais sítios é possível a compreensão da orientação no uso do espaço, 

                                                
10 Morais (2000, p.08) define matriz arqueológica como: “ambiente sedimentar que contém as evidências arqueológicas”. 
11 Cabe ressaltar que todo este material está disponível no Laboratório de Pesquisas Arqueológicas (MAX/UFS). Dada à dimensão 
desta tese optamos em apresentar uma pequena parcela, sobretudo do material cartográfico (plotação de vestígios, curvas de níveis, 
altimetria, croquis, estratificações etc.). Aproveito o ensejo para agradecer o empenho de toda a equipe em fornecer o que há de 
melhor para a finalização desta tese, sobretudo o pessoal do geoprocessamento. 
12 Entende-se por sondagem uma intervenção no solo arqueológico, porém não em toda a extensão do sítio, mas em uma área 
limitada do mesmo. Por exemplo, no sítio Barragem foi executada uma sondagem de 156 m2, com profundidade de 2,80 m (39 x 4 
m, quadriculado em 01 x 01 m). 
13 Entende-se por trincheira área com uma largura mínima de dois metros de comprimento equivalente ao terraço (Cf. Vergne, 
2004, p.25). 
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organização tecnológica, dos níveis de estratificação e dos conjuntos artefatuais evidenciados nas 

escavações.  

Portanto, tinha-se naquele momento a preocupação não apenas de “salvar” os 

sítios em função do enchimento do reservatório da UHE-Xingó, mas garantir o rigor científico 

compreendendo questões como: verificação dos processos de formação dos terraços justamente 

por isso as locações sempre são escavadas até o embasamento rochoso -, distúrbios pós-

deposicionais e a realização de estudos comparativos inter sítios. A principal finalidade da 

execução destas sondagens preliminares seria a possibilidade de visualização minuciosa da 

estratificação do sítio tendo em vista a possibilidade de uma intervenção maior no futuro. 

Fotos 3.6 a 3.8 – Prospecções sistemáticas no pediplano sertanejo: 

Fotos 3.9 e 3.10 – Vista aérea de Sondagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.6 – Realização da altimetria e planimetria do sítio arqueológico 425, UTM 8.954.209/ 

592.707. Foto 3.7 – Evidenciação de material de superfície no sítio 425. Foto 3.8 – Limpeza de 
sítio de registros gráficos, sítio 419, UTM 8.952.952/ 590.699. Fotos: Acervo do CAAPA/UNEB, 2007. 

3.6 

3.7 

3.8 

S. Francisco I 

S. Francisco II 

S. José I 

S. José II 

3.9 - Vista aérea das sondagens realizadas nos sítios São Francisco I e II. 3.10 – 

Vista Aérea da escavação do sítio S. José I e sondagem do S. José II. Fonte: Acervo 

do MAX/UFS, s/d. 
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Tabela 3.1 – Dados gerais dos sítios sondados: 

Sítios 
Trincheira Transversal Trincheira Paralela Área 

total 
m2 

�úmero de 
camadas 

Espessura 
das camadas 

cm 
Datação Dimensão 

m 
Prof. 
m 

Dimensão 
m 

Prof. 
m 

Topo 02 x 16 2,0 02 x 32 2,0 96 15 10 Sem datação 

Vitória Régia I 02 x 45 4,50 02 x 19 1,75 128 
17 

(transversal) e 
08 (paralela) 

15 
2240 ± 389 A.P. 

(camada 06 = 0,90 m de 
prof.). 

Vitória Régia II 02 x 25 1,75 02 x 12 1,75 74 08 20 Sem datação 
Vitória Régia III 02 x 26 1,75 02 x 06 1,75 84 08 20 Sem datação 

Curituba I 02 x 19 2,40 02 x 44 2,40 126 11 20 
1588 ± 140 (camada 09 = 

1,90 m de prof.). 
Curituba II 02 x 20 5,25 02 x 20 2,25 80 06 20 Sem datação 

Cabeça de Nego 06 x 02 3,15 15 x 02 3,15 42 17 10 Sem datação 
Tanques 02 x 19 2,40 02 x 15 2,4 68 11 20 Sem datação 

Porto Belo I 19 x 02 1,75 -- -- 38 10 15 

2003 ± 195 (camada 09 = 
1,70m de prof.) e 342 ± 51 
(camada 01 = 0,15 m de 

prof). 

Porto Belo II 

Transversal 
01 (02x40) e 
transversal 
02 (02 x 13) 

1,35 02 x 33 1,35 126 06 15 Sem datação 

Ouro Fino 02 x 07 3,0 02 x 25 3,0 64 06 20 Sem datação 
Saco da Onça I 02 x 19 2,60 02 x 17 2,60 72 11 20 Sem datação 
Saco da Onça II 02 x 12 1,80 02 x 10 1,80 44 03 20 Sem datação 
Fazenda Velha I 02 x 18 3,70 -- -- 36 04 20 Sem datação 
Fazenda Velha II 02 x 13 1,70 -- -- 26 05 20 Sem datação 

 

As técnicas para a execução das sondagens foram (Vergne, 2004): 

� Limpeza da área e levantamento topográfico; 

� Abertura de trincheiras paralelas e transversais ao rio ou riachos de dois metros de largura 

pela extensão do terreno. 

� Realização de escavações em níveis artificiais; 

� Os remanescentes foram evidenciados foram plotados, etiquetados e só após estes 

procedimentos retirados de campo. 

� Todos os níveis foram registrados por meio de fotografias. 

� Foram levantados todos os cortes estratigráficos. 

� Foram recolhidas amostras de sedimento para análise granulométrica. 

� Foram recolhidas amostras de carvão, quando disponível, dentro de estruturas ou não. 

Após avaliação do potencial do sítio, a última etapa dos procedimentos de campo 

esteve representada pelas escavações em amplas superfícies, isto é, em toda a área do terraço até o 

embasamento rochoso (ou lençol d’água), a exemplo de sítios como Justino, São José e Barracão, 

Cipó. Os procedimentos não são diferentes dos empregados nas sondagens, sendo mantido 

exatamente o mesmo rigor proposto pelo método adotado (Leroi-Gourhan, 1950, 1972. Cf. 

Vergne, 2004, p.26), a saber: 
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� Limpeza geral da área com coleta sistemática de superfície caso ocorram vestígios 

aflorados. 

� Levantamento topográfico, altimétrico e planimétrico. 

� Estabelecimento de um sistema de referência utilizando um quadriculamento de 05 x 05 m. 

� Plotagem minuciosa dos vestígios evidenciados. 

� Realização de cortes para avaliação da estratificação dos sítios arqueológicos. 

� Levantamento dos perfis deixados pelas escavações. 

� Croquis de todas as estruturas evidenciadas. 

� Caso ocorressem sepultamentos, os esqueletos eram engessados para posterior escavação 

em laboratório. 

Deste modo, obteve-se a etnografia do sítio de modo que não se criasse qualquer 

tipo de dúvidas durante os trabalhos laboratoriais, com localização inequívoca dos vestígios, 

descrição dos níveis de estratificação e mapeamentos por triangulação das estruturas. Enfim, esta 

abordagem tem facilitado o trabalho de pesquisadores interessados pela cultura material e 

organização tecnológica da região de Xingó, mesmo sem participação efetiva nas escavações, 

tenha um quadro referencial conciso das possibilidades e restrições para compreensão do 

comportamento e dinâmica cultural da área. 

 

3.2. Descrição dos sítios e técnicas empregadas: 

Para melhor andamento das pesquisas arqueológicas em Xingó, a equipe 

responsável pelos trabalhos subdividiu a região a montante em três áreas distintas de atuação 

conforme concentração de sítios evidenciados pelas prospecções sistemáticas e subseqüente 

sondagens. Um exame minucioso do material cartográfico demonstra, entretanto, que estas 

concentrações apresentam algumas características recorrentes que, sob nosso olhar, dizem respeito 

a padrões em função de diversificados fatores de ordem social, econômica, estratégica e cultural, 

atuando na paisagem na perspectiva descrita por Morais (1999a, 1999b, 2000) e Schlanger (1992). 

Estas recorrências, por sua vez, podem indicar as características básicas do sistema de 

assentamento da área, como discutiremos adiante (Cf. indicado por Binford, 1982). 

Para este trabalho, entretanto, analisamos os padrões de uma das áreas acima 

listadas: a Área 03. A escolha se alicerça no princípio em que analisando minuciosamente as 

características da mesma (partindo da hipótese de redundância do registro arqueológico. Gamble, 

2001), poderemos estabelecer hipóteses que fundamentariam de modo geral um padrão de 

ocupação da paisagem e um modelo locacional de uso dos terraços em todo baixo São Francisco, 

partindo do pressuposto que aspectos de ordem cultural, sócio-histórica, política, econômica, 
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simbólica etc., influenciaram (e definiram) de maneira singular a apropriação do meio natural e 

social dos grupos pré-históricos que ocuparam a área. 

De forma geral, a Área 03 ocupa uma área de 3.760 ha (37,60 km2), coordenadas 

N 8.943.747,344/ E 623.202,871 e N 8.937.570,205/ E 630.600,191; entre os municípios de 

Canindé de São Francisco, Sergipe; Olho D’Água do Casado e Piranhas, Alagoas. Alguns dos 

terraços, como o que estava localizado o sítio Justino, foram utilizados para agricultura de 

subsistência por agricultores-pescadores autóctones, havendo o uso exclusivo do arado manual 

que, supostamente, afetou muito pouco a estratificação dos sítios14.  

Conforme relatos de moradores do local15, nunca imaginaram que “moravam” 

sob um ‘cemitério pré-histórico’, alguns vestígios vieram à superfície, sobretudo fragmentos 

cerâmicos, mas absolutamente nada que levantasse algum tipo de “curiosidade”. O conhecimento 

destes ribeirinhos sobre Arqueologia veio por meio das pesquisas desenvolvidas pela equipe do 

MAX, sendo que grande parte compõe a equipe técnica do Laboratório de Pesquisas16. 

 

Fotos 3.11 e 3.12 – Canyon a montante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Não descartamos a possibilidade de movimento vertical das peças, já que como apresentado no capítulo 01, há uma série de 
estudos que comprovam que em sedimentos arenosos este tipo de acontecimento é comum (Cf. Araújo, 1995, 2001), sobretudo 
tratando-se de sítios de terraços onde a dinâmica deposicional/ erosiva é constante. Entretanto, principalmente a partir de 2,20/ 2,10 
m de profundidade, observa-se no terraço do Justino uma continuidade impressionante de cultura material associada, ou não, às 
estruturas que nos remete à especulação que os agentes naturais perturbaram muito pouco o local a partir de 4790±80 A.P. 
15 Sobretudo o Sr. Otávio de Souza, técnico do MAX, auxiliar na curadoria (organização e catalogação) de todos os remanescentes 
culturais em Xingó.  
16 Pessoas a quem devo substancialmente a constituição e término desta pesquisa. 

Canyon a montante antes da inundação do reservatório da UHE-Xingó. Enquanto um dos 

geoindicadores, a existência do canyon somada as curvas do rio, corredeiras e a formação dos 

terraços podem ter cooperado para a definição do sistema de assentamento em Xingó. Fotos: 
Acervo do MAX, s/d. 



 

 
158 

Fotos 3.13 e 3.14 – Canyon a montante da UHE-Xingó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Foto 3.15 – Canyon a montante: 

 
 
Foto 3.15 – Canyon a Jusante: 

Fotos 3.13 e 3.14 – Canyon a 

montante. Fonte: Acervo do MAX, 
s/d. 
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3.2.1. Os sítios da Área Arqueológica 03: 

3.2.1.1. Sítio Topo: 

  O sítio Topo está situado no município de Canindé de São Francisco em terras da 

fazenda Gentileza, em um terraço elevado a altura de 5 m do rio, basicamente constituído por 

areia, argila e silte, conforme padrões locais (Santana et alli, 2002), sendo impossível a 

visualização macroscópica de diferenças no sedimento. A vegetação do terraço estava constituída 

por poucas árvores de jurema branca (Mimosa melacocentra), jurema preta (Mimosa hostilis) e 

espinheiro (Mimosa sp.), sendo predominante a vegetação rasteira. 

A metodologia de campo foi a mesma empregada em todos os sítios da área, sem 

que houvesse nenhuma particularidade neste assentamento que exigisse uma modificação no 

método. Foram abertas duas trincheiras, uma paralela de 02 x 32 m (equivalente a 64 m2), e outra 

transversal com 02 m x 16 m (equivalente a 32 m2), desta forma, sendo sondada uma área total de 

96 m2, com as duas trincheiras atingindo a profundidade de 2 m, evidenciando-se quinze camadas, 

escavadas em níveis artificiais de 10 em 10 cm. 

 Foto 3.16 – Trincheira do sítio Topo: 

 

 

 

 

 

Muitos foram os remanescentes culturais evidenciados, representados por peças 

líticas bem diversificadas (156 peças), fragmentos cerâmicos (254 peças), 11g de restos 

alimentares (ossos principalmente), 05 fragmentos de ossos humanos. Como já dito o pacote 

sedimentar apresentou-se sólido, basicamente constituído e por areia e silte de tonalidade marrom 

clara, sobretudo em função da deposição aluvial, sendo impossível a visualização de divisões 

crono-estratigráfica neste assentamento. Portanto, segue a descrição sumária da localização da 

cultura material evidenciada: 

� Camada 01 (10 – 20 cm) – foram evidenciados dezesseis elementos cerâmicos e quatro líticos. 

O material encontrava distribuído irregularmente pelas trincheiras, com presença mais 

significativa na transversal, todavia sem nenhuma concentração/ associação relevante. 
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� Camada 02 (20 – 30 cm) – Foram evidenciados vinte e nove elementos cerâmicos e treze 

líticos. Seguiu os mesmos padrões da camada anterior. 

� Camada 03 (30 – 40 cm) – Foram coletados quarenta e um elementos cerâmicos e dezesseis 

líticos, seguindo o mesmo padrão das camadas anteriores. 

� Camada 04 (40 – 50 cm) – O material arqueológico diminuiu estando representado por 

dezessete elementos cerâmicos e seis líticos. 

� Camada 05 (50 – 60 cm) – Há um sensível aumento dos remanescentes culturais, estando 

localizados exclusivamente na trincheira transversal (sessenta e quatro fragmentos cerâmicos e 

catorze líticos). 

� Camada 06 (60 – 70 cm) – Mesmo padrão da camada anterior, com presença de onze peças 

líticas e cinqüenta e três fragmentos cerâmicos. 

� Camada 07 (70 – 80 cm) – Maior concentração de material lítico e cerâmico na trincheira 

transversal, entretanto sem concentrações significativas. Foram evidenciadas dezoito peças líticas 

e onze elementos cerâmicos. 

� Camada 08 (80 – 90 cm) – Diminui sensivelmente a quantidade de remanescentes culturais, 

estando representados por seis peças líticas e oito fragmentos cerâmicos. 

� Camada 09 (90 – 100 cm) – O material diminui ainda mais, estando espalhados pelas 

trincheiras (seis fragmentos cerâmicos e dois líticos). 

� Camada 10 (100 – 110 cm) – Há um novo aumento considerável de material arqueológico, 

sobretudo de peças líticas concentradas na trincheira transversal (quarenta no total). Não há 

elementos cerâmicos. 

� Camada 11 (110 – 120 cm) – Presença de material lítico apenas na transversal (nove peças), e 

de apenas um elemento residual de cerâmica.  

� Camada 12 (120 – 130 cm) – Apenas quatro peças líticas espalhadas na trincheira transversal. 

� Camada 13 (130 – 140 cm) – Camada estéril, onde foi coletado apenas sedimento. 

� Camada 14 (140- 150 cm) – Presença de sete líticos espalhados na trincheira transversal. 

� Camada 15 (150 –160 cm) – Presença de um resíduo de quartzo na trincheira transversal. 

  Como será discutido (capítulos 05 e 06), acreditamos que as particularidades 

deste sítio, em especial, sobretudo no tocante a organização tecnológica lítica, localização espacial 

próximo à cachoeira do Topo e a própria densidade e distribuição espacial dos remanescentes 

culturais, indicam seu uso relacionado à atividade da pesca em determinados períodos do ano 

(piracema). Não há associações entre os remanescentes culturais ou a existência ou estruturas de 

combustão organizadas ou manchas indicativas da existência das mesmas. Portanto não há um 
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‘arranjo’ significativo entre os vestígios que ocorrem no contexto arqueológico, estando 

distribuídos espaçada e irregularmente. 

Figura 3.1 – Plano paralelo do sítio do Topo: 
 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Sítios Vitória Régia I, II, e III: 

  Ambos estão localizados no município de Canindé de São Francisco, em terras da 

fazenda com o mesmo nome, em um amplo terraço constituído basicamente de areia e silte, 

elevado a 8,24 m, na confluência do riacho Portão e o rio São Francisco. A coberta vegetal 

encontrava-se bem espaçada, com algumas árvores de pau-ferro (Caesalpnia férrea), juazeiro 

(Zizyphus joazeiro) e angico (Piptadenia sp) e vegetação rasteira. Antes da intervenção 

arqueológica o terraço estava sendo utilizado para agricultura de subsistência representada pelo 

plantio de feijão (vigna unguiculata) e milho (zea mays). 

As coordenadas dos sítios são: Vitória Régia I 8.942.160,215/624.280,193; 

Vitória Régia II 8.942.000,091/624.720,420; Vitória Régia III 8.942.200,730/624.000,165. 

Figura 3.2 – Perfil topográfico dos sítios Vitória Régia I e III: 

 

No sítio Vitória Régia I foram executadas duas trincheiras na margem esquerda 

do riacho, ambas subdivididas em quadrículas de 01 m2, sendo uma transversal com 02 x 45 m 
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(equivalente a 90 m2) com profundidade de 4,50 m, e outra paralela com 02 x 19 m (equivalente a 

38 m2) com profundidade de 1,75 m, sendo escavadas em níveis artificiais a cada 15 cm uma área 

total de 128 m2. 

Na trincheira transversal foram realizadas dezessete camadas17 até o 

embasamento rochoso. Inicialmente fez-se limpeza de 15 cm de areia, extraindo mais 4,35 cm de 

areia/ silte compactado. Parte do embasamento rochoso foi atingida a 4,50 m e pelo trado foi 

confirmada a inclinação da rocha em direção ao São Francisco, exatamente a 9 m de 

profundidade. As dezessete camadas receberam as seguintes denominações: A/Aac – 9/10. Já na 

paralela, com profundidade inferior, foram executadas oito camadas que receberam as seguintes 

denominações: Aj/Al – 1/19. A análise da estratificação do sítio evidenciou a existência de três 

camadas distintas decorrentes de agentes naturais causadas pelas ações de colúvio e alúvio. 

Segundo Landim Dominguez & Britcha (1997, p.15), a análise granulométrica demonstrou que o 

sedimento estava composto por 0,29% de cascalho, 59,17% de areia e 40,53% de lama (em 

média). As camadas observadas foram: 

(01) Entre a superfície até aproximadamente 1,10 m areia fina e silte com tonalidade marrom 

escura – os vestígios arqueológicos ocorrem nesse pacote sedimentar; 

(02) Entre aproximadamente 1,10 até 2,20 m de profundidade, o sedimento encontrava-se 

mais compactado, estando representado por areia e silte de tonalidade marrom; 

(03)  De aproximadamente 2,20 m até o embasamento rochoso os responsáveis pela análise 

sedimentológica classificaram como paleossolo. 

No total foram resgatados 83 peças líticas, 1678 fragmentos cerâmicos, 268g de 

carvão, 141 vestígios faunísticos e 02 fogueiras estruturadas em 48 blocos (Santana et alli, 2002).  

Santos & Munita (2007) apresentaram datação para camada 06 deste sítio de 2240 ± 389 A. P. 

(fragmento localizado a 90 cm de profundidade), obtida pelo método de termoluminescência. 

Segue a descrição sumária das camadas e distribuição dos vestígios: 

� Camada 01 (15 – 30 cm) – Grande presença de vestígios materiais distribuídos por todas as 

quadrículas sem que fosse possível identificar uma associação significativa, sendo evidenciados 

23 peças líticas e 635 elementos cerâmicos; 

� Camada 02 (30 – 45 cm) – Ocorre o mesmo que na camada anterior. Foram evidenciados 346 

elementos cerâmicos e14 peças líticas; 

                                                
17 Tratando-se de intervenções arbitrárias (no sentido que não seguiram a deposição natural do sedimento), seria incoerente chamar 
de decapagens os níveis arqueológicos dos sítios onde foram realizadas apenas sondagens. Logo, definiu-se por camadas a 
intervenção artificial realizada nos sítios arqueológicos, variando entre 10 e 20 cm de profundidade. 
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� Camada 03 (45 – 60 cm) – Novamente não foi possível identificar concentrações ou 

associações uma vez que o material se distribui de forma uniforme entre as quadrículas. Na 

transversal (quadrícula AN/10), foi evidenciado um bloco com evidências de uso como ‘polidor’. 

Além disso, foram evidenciadas duas estruturas de combustão, a saber: a fogueira 01 estava 

localizada entre as quadrículas F 09/10, medindo 0,48 m2, com material lítico, cerâmico e restos 

faunísticos associados; a fogueira 02 estava entre as quadrículas H 09/10, medindo 0,52 m2 sem 

qualquer material associado. Foram coletados 06 peças líticas e 196 elementos cerâmicos. 

Foto 3.17 – Fogueira 01, Vitória Régia I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Camada 04 (60 – 75 cm) – A quantidade de remanescentes não diminuiu, se distribuindo de 

maneira uniforme pelas quadrículas. Foi possível identificar uma mancha escura, com carvão 

associado, medindo 0,36 m2, estava localizada entre as quadrículas AP 9-10. Foram coletados 12 

vestígios líticos e 134 elementos cerâmicos. 

� Camada 05 (75 – 90 cm) – Não há modificações no que fora descrito para o solo arqueológico 

até o momento, ou seja, o material está distribuído regularmente entre as quadrículas sem 

concentrações ou associações significativas. Na quadrícula AX-9 foi evidenciada uma mancha 

escura com carvão e material cerâmico associado e medindo 0,63 m2 de dimensão; na quadrícula 

S10 outra mancha escura, esta com 0,27 m2, porém sem material associado. Foram coletados 12 

vestígios líticos e 133 elementos cerâmicos. 

� Camada 06 (90 – 105 cm) – O comportamento na distribuição espacial é o mesmo. Entre as 

quadrículas AL 12/13 e AJ 12/13 foi evidenciada uma mancha escura de 0,81 m2 com 

remanescentes associados: carvão e elementos cerâmicos. Foram coletados 04 vestígios líticos e 

70 fragmentos cerâmicos. 

� Camada 07 (105 – 120 cm) – Material espalhado irregularmente, sem concentrações. Na 

quadrícula V9 foi evidenciada uma mancha escura de 0,67 m2, apenas com carvão associado. 

Foram coletados 02 vestígios líticos e 30 elementos cerâmicos. 
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� Camada 08 (120 – 135 cm) – O material arqueológico diminui sensivelmente, assumindo o 

mesmo comportamento da camada anterior. Foi evidenciada na quadrícula A 29 uma mancha 

escura de 0,38m2, sem material associado. Foram coletados 02 vestígios líticos e 08 elementos 

cerâmicos. 

Gráfico 3.1 – Comparação entre cultura material lítica e cerâmica do sítio Vitória Régia I (em qtd.): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.4 – Estruturas de combustão e manchas do sítio Vitória Régia I: 

Camada Estrutura Localização espacial Dimensões (m2) Associações 

Camada 03 (45 – 60 cm) Fogueira 01 F 9/10 0,48 
Carvão, lítico, cerâmica e restos 

faunísticos. 
Camada 03 (45 – 60 cm) Fogueira 02 H 9/10 0,52 Carvão 
Camada 04 (60 – 75 cm) Mancha escura 01 AP 9/10 0,36 Carvão 
Camada 05 (75 – 90 cm) Mancha escura 02 AX 09 0,63 Carvão e cerâmica 
Camada 05 (75 – 90 cm) Mancha escura 03 S 10 0,27 Carvão 
Camada 06 (90 – 105 cm) Mancha escura 04 AL 12/13 0,81 Carvão e cerâmica 
Camada 07 (105 – 120 cm) Mancha escura 05 V 09 0,67 Carvão 
Camada 07 (105 – 120 cm) Mancha escura 06 AZ 09 0,38 Carvão 

 

  De modo geral, percebe-se que na fase final de ocupação do sítio houve um 

aumento considerável de vestígios materiais que, dado ao próprio método utilizado, não permitiu a 

visualização de possíveis associações ou concentrações, uma vez que o material se distribuía de 

forma igualitária entre as trincheiras e em grande volume. O número de estruturas de combustão e 

manchas escuras no solo, que parecem ser antigas fogueiras, indica que o sítio fora ocupado por 

um período mais contínuo que os demais que classificamos como atividades específicas. 

  Sendo assim, é válido afirmar que o sítio Vitória Régia I assume tanto 

características de ‘acampamento temporário’ (fases iniciais de ocupação), quanto de 

assentamento‘base/ habitação’, esta característica última principalmente para as fases finais de 

utilização desse sítio. 

  O sítio Vitória Régia II estava assentado no mesmo terraço, na confluência entre 

o São Francisco e o riacho Portão, distante 350 m do Vitória Régia I. Apresentava superfície 

parcialmente plana, entretanto com ravinamentos decorrentes da ação pluvial, sendo o sedimento 

constituído por areias, siltes e seixos, tanto de processos coluviais quanto aluviais. Na análise da 
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estratificação, não difere muito do sítio anterior (ver mapas em apêndices). Há três camadas 

distintas representadas: 

(01) Areia fina de tonalidade marrom claro, depositada entre a superfície e 0,90 e 1,10 m de 

profundidade – os vestígios arqueológicos ocorrem exclusivamente nesse pacote; 

(02)  Entre 0,90 –1,10 m e aproximadamente 2,00/2,30 m, observa-se à mudança de solo, 

representado pela soma de areia e silte bem compactados de tonalidade marrom escuro; 

(03) A partir de 2,00 e 2,30 m classificou-se o sedimento como paleossolo, bem compactado 

de tonalidade mais escura que o anterior. 

Foram efetuadas duas trincheiras, escavadas em níveis artificiais a cada 20 cm, 

atingindo a profundidade de 1,75 m em oito camadas, das quais apenas cinco apresentaram 

remanescentes culturais. Na trincheira paralela foi investigada uma área de 24 m2 (02 x 12 m) e na 

transversal 50 m2 (02 x 25 m), sendo assim escavada uma área total de 74 m2. Foram resgatados 

23 peças líticas, 608 fragmentos cerâmicos, 540g de carvão, 64 vestígios faunísticos e duas 

fogueiras estruturadas com 50 blocos.  

Segue a descrição sumária da distribuição dos vestígios por camada. 

� Camada 01 (10 – 30 cm) – Material cerâmico distribuído irregularmente pelas trincheiras 

(dezessete elementos), sem nenhuma concentração/ associação significativa. Na trincheira 

paralela, entre as quadrículas H4/ H3 há presença de uma pequena mancha avermelhada (0,23 

m2), com dois fragmentos de bojo associados. 

� Camada 02 (30 – 50 cm) – Presença de muito material cerâmico espalhado de forma irregular 

pelas trincheiras (cento e doze elementos), não havendo concentrações ou associações de 

relevância.   Em relação ao lítico foram evidenciados duas lascas brutas, um artefato e um 

percutor, sem relações observáveis. Há uma mancha vermelha na quadrícula F7 (tranversal), 

medindo 0,33 m2 não havendo nenhum remanescente cultural associado. 

� Camada 03 (50 – 70 cm) – O número de material cerâmico aumenta consideravelmente 

(duzentos e setenta e quatro elementos), bem como a cultura material lítica (dezesseis peças), 

sendo a camada com maior presença de instrumentos de pedra (sete no total). Há uma grande 

fogueira na trincheira tranversal (quadrículas BC/ 5) medindo 0,97 m2, com vestígios cerâmicos e 

líticos associados (lascas brutas e raspadores). Além disso, há uma mancha escura medindo 0,20 

m2 também na tranversal, quadrícula ML/ 6, sem remanescentes culturais associados. 

� Camada 04 (70 – 90 cm) – A cultura material diminui sensivelmente a partir desta camada 

(quarenta e sete elementos cerâmicos e um percutor), concentrada na trincheira transversal AF 5/6. 
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� Camada 05 (90 – 110 cm) – Há um aumento significativo da cerâmica (cento e três elementos), 

porém foram evidenciadas apenas duas lascas brutas. Não há concentrações ou associações 

significativas. 

Foto 3.18 – Fogueira 01, Vitória Régia II: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.5 – Estruturas de combustão e manchas do sítio Vitória Régia II: 
Camada Estrutura Localização espacial Dimensões (m2) Associações 

Camada 01 (10 – 30 cm) Mancha Vermelha 01 H 3/4  0,23 Cerâmica. 
Camada 02 (30 – 50 cm) Mancha Vermelha 02 F 07 0,33 Sem associações. 
Camada 03 (50 – 70 cm) Fogueira 01 B-C 05 0,97 Cerâmica, lítico e carvão. 
Camada 03 (50 – 70 cm) Mancha escura 01 M-L 06 0,20 Sem associações. 

 

No sítio Vitória Régia III (distante 750 m do sítio Vitória Régia II), decidiu-se 

por realizar duas trincheiras, uma paralela com 02 x 06 m (equivalente a 12 m2) e outra transversal 

com 02 x 36 m (equivalente a 72 m2), ambas atingindo 1,75 m de profundidade, escavadas por 

níveis artificiais a cada 20 cm, totalizando oito camadas, com apenas duas apresentando vestígios 

(camadas 02 e 06), representados por 10 peças líticas e 33 fragmentos cerâmicos. Na camada 02 

os vestígios aparecem espalhados de modo aleatório, sem associações significativas ou marcas no 

solo arqueológico. Foram coletadas seis peças líticas e vinte elementos cerâmicos. A camada 06 

segue os padrões da camada 02, sem associações ou marcas no solo. 

Na análise da estratificação, diferente dos sítios Vitória Régia I e II, foi possível 

observar duas camadas distintas, a saber: (01) a primeira ocorrendo aproximadamente até 1,00 m 

de profundidade, representada por areia fina, pouco compactada, com tonalidade marrom clara (a 

espessura desta camada variou muito entre este 1,00 m de profundidade – ver mapa em 

apêndices). (02) A segunda representada por um pacote formando por areia e silte, bem 

compactado, de tonalidade marrom escuro. 

O comportamento dos vestígios materiais evidenciados nas escavações dos sítios 

Vitória Régia II e III confirma a utilização dos mesmos como acampamentos temporários, 

interligados ao sistema regional de assentamento, ora tendo atividades direcionadas ao sítio 

Vitória Régia I, ora a um sistema mais amplo dentro do ‘estabelecimento’ regional (Mauss, 

1974c). Nossa hipótese vincula-se a sazonalidade de ocupações estruturada tanto pela dinâmica 
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natural da área (cheias do São Francisco), quanto por questões sócio-econômicas por nós 

conjeturadas. 

Figura 3.3 – Planos transversais dos sítios Vitória Régia I, II e III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago/2005. 

3.2.1.3. O sítio Justino: 

  O sítio Justino é o assentamento com maior intervenção arqueológica da região 

de Xingó, já que o terraço que estava localizado foi completamente escavado em relação ao 

espaço e profundidade, atingindo o embasamento rochoso. Tal procedimento efetivou-se, 

sobretudo, após a evidenciação de uma série de esqueletos humanos geralmente associados a um 

rico enxoval funerário que, no final da escavação, totalizou 167 sepultamentos com presença de 

185 esqueletos humanos (mapas de distribuição espaço-temporal em apêndices). 

  Estava localizado na fazenda Cabeça de Nego, município de Canindé de São 

Francisco, na margem direita do rio São Francisco, na confluência de um riacho, coordenadas 

8.938.881/ 627.561. Sua área total é de aproximadamente 1.500 m2, com altitude média de 37 

metros em relação ao nível do mar, onde foram escavados 1.265 m2 (Vergne, 2004).  

Conforme Landim Dominguez & Britcha (1997), a formação geológica deste 

terraço estava associada à descida de sedimentos dos altiplanos semi-áridos, sobretudo através do 
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riacho Curituba, formando deposições sedimentares de características deltaicas, com ocorrência 

de camadas aluvionares que apresentavam espessuras variáveis, constituídas por areia fina ou 

grossa, seixos, siltes e argilas. Além disso, deve-se citar o papel das cheias do São Francisco para a 

deposição de sedimentos neste terraço. 

Figura 3.4 – Representação do terraço onde estava assentado o sítio Justino em 3D: 

 

A vegetação circundante era a caatinga hiperxerófita (comum a todos os terraços 

da região), constituída por cantigueiras (caesalpinia bracteosa), juazeiros (Ziziphus joazeiro), pau-

ferro (Caesalpinia ferrea), entre outras. Além disso, o terraço foi utilizado para plantações de 

subsistência de feijão (Vigna unguiculata) e milho (Zea mays). Sendo assim, devido à intervenção 

antrópica em função das atividades agrícolas, foram evidenciados na superfície deste sítio muitos 

fragmentos cerâmicos. Além disso, as bordas do terraço, por questões de ordem natural, 

encontravam-se bastante erodidas em toda sua extensão que, segundo Vergne, fator responsável 

pela perda de valiosas informações arqueológicas (Vergne, 2004, p.66). 

Os procedimentos metodológicos para escavação não fugiram às regras 

estabelecidas pela equipe responsável, ou seja: limpeza de toda a superfície do terraço, com coleta 

sistemática de superfície; realização das curvas de nível do terreno; quadriculamento em 05 x 05 

m; utilização do sistema alfa-numérico para nomeação das quadrículas; retirada da camada de 

superfície (limpeza), com profundidade máxima de 10 cm; e a escavação, que atingiu uma 

profundidade média de 6,40 m. No total foi escavada uma área equivalente a 1.265 m2, 23 x 55 

metros (ver em apêndices altimetria, planimetria, plotação de vestígios e estratificação do sítio 

arqueológico). 

Fato importante a ser destacado diz respeito à formação do terraço (constituído 

por processos coluviais e aluviais) e a complexidade que envolve a compreensão destas sessenta e 

Santiago/2007. 
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quatro decapagens (equivalentes a aproximadamente 5,80/ 6,00 – 6,20/6,40 m de profundidade), 

que transformou o Justino em um sítio de estratificação complexa (senão complicada) e, dadas 

estas particularidades, utilizamos com parâmetros as informações de paleoambiente (Landim 

Dominguez & Britcha, 1997) e da ritualidade funerária (Vergne, 2004, 2005, 2007), para 

delimitação de nossas análises espaço-temporais sobre esse sítio. 

Figura 3.5 – Representação do perfil do sítio Justino: 

 

Conforme informações de Vergne (comunicação pessoal), ao evidenciar os perfis 

de estratificação do sítio, logo no início a dificuldade de se compreender os processos formativos 

ficou muito clara, visto que se apresentava em um bloco sólido, impossibilitando a diferenciação 

crono-estratigráfica e a própria observação dos ‘níveis naturais’. Em vista desta impossibilidade de 

observação macroscópica da estratificação, foram convidados os professores da Universidade 

Federal da Bahia, Dr. José Maria Landim Dominguez e Dr. Arno Britcha, para realizarem análises 

de sedimentologia (e paleoambiente), que resultaram em informações de suma importância à 

compreensão da estratificação do sítio. Nas palavras dos autores: 

“Embora na maioria dos terraços os sedimentos se 

apresentem com aspecto maciço, em algumas trincheiras foi possível 

encontrar estruturas sedimentais muito bem preservadas, com predomínio 

de marcas de ondulação do tipo cavalgante, organizadas em sets com 

espessura máxima em torno de 40 cm, e com o ângulo de cavalgamento em 

direção ao topo. Mesmo naqueles terraços em que os sedimentos apresentam 

aspecto maciço é possível se diferenciar níveis de coloração mais 

escura, ricos em matéria, que podem tratar-se de paleossolos. A 

espessura média das camadas, para ambas as situações descritas acima, 

varia de 40 a 70 cm. Nas porções dos terraços próximas às paredes do 

canyon são encontrados níveis de grânulos e seixos muito angulosos e 

mal-selecionados, cuja composição é semelhante à das litologias que 

compõem as paredes do canyon no local” (Landim Dominguez & Brichta, 

1997, p.06).  

 

Ao estabelecermos a divisão das ‘Fases’ de ocupação do sítio, obtida pela 

distribuição espaço-temporal dos remanescentes culturais e aliada às associações e estruturas no 
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solo ocupacional do referido sítio arqueológico; pudemos perceber que a análise dos processos 

formativos vai de encontro com as conjecturas de Landim Dominguez & Britcha (1997, p. 06), 

com concentração destes remanescentes em faixas entre 40 e 70/80 cm de espessura. 

Assim, como discutido no capítulo 02, preferimos nos posicionar pelas análises 

paleoambientais (Landim Dominguez & Britcha) e pelo estudo de Vergne sobre a ritualidade 

funerária (2004, 2005, 2007), compreendendo o sítio Justino por Fases de ocupação, uma vez que 

o estudo do material cartográfico do sítio vai de encontro com os resultados das análises 

sedimentológicas, visto que: “Estes níveis de paleossolo constituem assim um referencial natural 

para se amarrar os níveis de decapagem nos sítios e, concomitante, estabelecimento dos episódios 

de ocupação inferidos a partir dos trabalhos de decapagem, que apresentem espessura inferior a 40 

cm, não tem qualquer significado prático” (Landim Dominguez & Britcha, 1997, p. 18). Logo, os 

episódios ocupacionais do sítio Justino foram pensados (e guiados) não exclusivamente pelas 

decapagens realizadas em campo, mas pela somatória de resultados das pesquisas científicas 

realizadas em Xingó, sobretudo após da sistematização dos dados pela equipe de 

geoprocessamento coordenada pelo arqueólogo Eduardo Santiago (MAX/UFS). 

Na análise da estratificação, desta forma, o que pode ser observado em meio aos 

pacotes sedimentares que compunham o sítio, foi apenas sutis diferenciações que apenas as 

análises de sedimentologia puderam ‘solucionar’, destacando quatro pacotes distintos, a saber: 

(01) Entre a superfície e 1,40 – 1,50 m de profundidade o sedimento aparece menos 

compactado, composto para areia e silte de tonalidade marrom clara; 

(02) Entre 1,40 – 1,50 m e 2,20 – 2,35 m de profundidade o sedimento passa a ser composto 

por uma fração maior de silte, estando bem mais compactado e apresentando a 

tonalidade marrom escura; 

(03) Entre 2,20 – 2,35 m e 3,90 e 4,10 m de profundidade muda a tonalidade tornando-se 

mais claro que o pacote anterior, mas sem grandes modificações físico-químicas; 

(04) Entre 3,90 – 4,10 e 6,20 – 6,40 de profundidade o sedimento é mais compactado, 

composto por uma fração maior de silte e adquirindo tonalidade marrom escuro. 

Dependendo da localização, atingiu-se o lençol freático antes de se evidenciar o 

embasamento rochoso. 

As quadrículas escavadas foram: AE 1/5; FL 11/15; AE 16/20; AE 21/25; FL 

26/30; AE 31/35; AE 36/40; FL 36/40; AE 41/45; Aa 21/25; FL 46/50; AE 51/55; M 33/35; FL 

41/42; FH 04; FL 51/52. No total foram efetuadas 64 decapagens, que foram subdivididas em 
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quatro cemitérios por Vergne (2002, 2004, 2005, 2007), tendo como base os sepultamentos 

evidenciados e a distribuição dos remanescentes culturais18, a saber: 

���� Cemitério D – localizado entre as camadas 52 a 43 (profundidade entre 5,30 e 4,40 m) e 

distribuído espacialmente entre as quadrículas AE 21/25 e AE-FL 41/50. Está constituído por 

cinco sepultamentos e duas concentrações de ossos pertencentes a grupos de caçadores 

coletores. Não há datações para esse período, o que podemos inferir que apresenta cronologia 

superior a 8950 ± 70 AP (Beta Analytic 86745), datação obtida para a decapagem 40. 

���� Cemitério C – localizado entre as camadas 28 a 15 (profundidade entre 2,90 e 1,60 m), 

distribuído espacialmente entre as quadrículas AE-FL 11/41 e MS 31/41, ocupou quase a área 

total do terraço entre os quadrantes norte e sul. A cronologia para este cemitério está entre 

4790 ± 80 AP e 5570 ± 70 AP. 

���� Cemitério B – localizado entre as camadas 14 a 09 (profundidade entre 1,50 e 0,90 m), 

sendo formado por quatro conjuntos de sepultamentos distribuídos entre as quadrículas FL 

41/45 e 51/55 (quadrante norte), AE-FL 11/20 e FL, MR, SZ, 21-35, este último com maior 

número de sepultamentos. A cronologia para este cemitério situa-se entre 3270 ± 135 AP e 

2650 ± 150 AP. 

���� Cemitério A – localizado entre as camadas 08 a 04 (profundidade entre 0,90 e 0,50 m), 

possui dois subconjuntos principais situados no quadrante leste, entre as quadrículas AE-FL -

R 06/30. A cronologia para este período situa-se em torno de 2530 ± 70 AP e 1280 ± 45 AP. 

Tabela 3.6 - Datações do sítio Justino: 

Decapagem Profundidade 
(base da estrutura) 

Método Laboratório Cronologia 

03 40 cm C14 Inst. Radiocarbônico da Universidade de Lyon – França 1280±45 AP 
06 60 cm C14 Inst. Radiocarbônico da Universidade de Lyon – França 1780±60 AP 
08 90 cm C14 Instituto de Geociências da UFBA 2530±70 AP 
10 1,10 m C14 Instituto de Geociências da UFBA 2650±150 AP 
13 1,40 m C14 Inst. Radiocarbônico da Universidade de Lyon – França 3270±135AP 
20 2,10 m C14 Beta Analytic – USA 4790±80 AP 
30 3,10 m C14 Beta Analytic – USA 5570±70 AP 
40 4,10 m C14 Beta Analytic – USA 8950±70 AP 
04 0,50 m TL LabDat / UFS 2191±276 AP 
08 0,90 m TL Instituto de Geociências da UFS 1800±150 AP 
08 0,90 m AD LabDat / UFS 2010±430AP 
10 1,10 m AD LabDat / UFS 2700±620 AP 
10 1,10 m TL Instituto de Geociências da UFS 2050±140 AP 
13 1,40 m PD LabDat / UFS 4310±800 AP 
15 1,60 m TL LabDat / UFS 3865 ± 398 AP 
20 2,10 m TL Instituto de Geociências da UFS 4496±225 AP 
20 2,10 m AD LabDat/ UFS 5500±980 AP 

Legenda; C 14 (Carbono 14); TL (termoluminescência); AD (Dose aditiva); PD (pré-dose). Fontes: Vergne, 2004; 
MAX, 2006b; Santos & Munita, 2007. 

 

                                                
18 As plantas com a localização dos sepultamentos por cemitério encontram-se em apêndices, no final desta tese. 
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Conforme Vergne (2004), a subdivisão destes cemitérios foi possível graças à 

coleta minuciosa dos dados topográficos, tarefa que foi executada concomitantemente à escavação 

deste sítio, permitindo resgatar com precisão, em laboratório, o posicionamento espacial de todas 

as estruturas que continham ossos humanos (sepultamentos, cremações e concentrações de ossos), 

além disso, todos os dados necessários para que os solos de ocupação fossem recompostos via 

cartografia e, atualmente, softwares apropriados (dados disponíveis nos cadernos etnográficos de 

campo da escavação. Vergne, 1991, 1992, 1993, 1994). 

Figura 3.7 – Simulação dos cemitérios do sítio Justino (Vergne, 2007): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fotos 3.19 e 3.20 – Escavação do Justino: 
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Foto 3.19 – Vista geral da escavação. Foto 3.20 – 

Evidenciação de sepultamento (Cemitério C). Todas 

as fotos: acervo do MAX, s/d. 
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Somado ao procedimento teórico-metodológico apresentado por Vergne (2002, 

2004, 2005a, 2007), aos estudos de paleoambiente realizados por Landim Dominguez & Britcha 

(1997), aos estudos da organização tecnológica lítica, ambos aliados à observação e análise dos 

demais remanescentes culturais deste assentamento (distribuição espaço-temporal dos vestígios – 

cerâmicos; estruturas de combustão; restos faunísticos; manchas no solo etc. –, densidade e 

diversidade destes remanescentes; organização tecnológica; associações e concentrações; uso do 

espaço etc.), elegemos cinco Fases com distintas ocupações para o sítio19, a saber: 

���� Fase 01 – Para esta ocupação não há datações absolutas uma vez que as estruturas de 

combustão evidenciadas não apresentaram carvão, há apenas manchas em função da ação de 

agentes naturais. Refere-se aos grupos de caçadores coletores que ocuparam o terraço entre as 

decapagens 64 e 43 (um intervalo de 2,10 m), ocorrendo duas ocupações distintas, a primeira 

entre as decapagens 59 a 51 (um intervalo de 0,80 m) e outra entre a 50 e 43 (um intervalo de 

0,70 m). Neste período, o terraço foi pouco povoado, uma vez que a baixa freqüência e 

densidade de remanescentes culturais: indústria lítica (artefatos/ instrumentos ou resíduos do 

processo de lascamento, manutenção e reparo dos mesmos); manchas no solo, restos 

alimentares etc. As ocupações devem ter ocorrido de forma irregular ao longo do tempo, com 

baixa permanência do grupo (ou grupos) no terraço. Importante destacar a presença de 

sepultamentos nestas decapagens, contudo, acreditamos serem decorrentes dos grupos que 

ocuparam o terraço na Fase 02. 

���� Fase 02 – também referente às ocupações de caçadores coletores a partir da decapagem 42 

até a 35 (um intervalo de 0,70 m), com datação absoluta ao redor de 8950 A.P. (baseada na 

decapagem 40, profundidade de 4,10 m). Nesta fase o sítio Justino fora mais densamente 

ocupado, já que a quantidade de remanescentes culturais evidenciados pela escavação: 699 

peças líticas, 05 fogueiras estruturadas, 40 manchas escuras no solo com muitos restos 

faunísticos associados a estas estruturas. Não há mudanças sensíveis na organização 

tecnológica, mas, notoriamente o sítio passa a ser mais ocupado, seja por questões ritualísticas 

(local dos ancestrais, necrópole etc.) ou sócio-econômicas (possibilidades oferecidas pelo 

local), ou ambas. Entretanto, fator imprescindível de ser mencionado é a não existência de 

sepultamentos no solo destas ocupações. 

���� Fase 03 – equivalente ao cemitério C entre as decapagens 34 e 13 (um intervalo de 2,10 

m)20, com datação entre 5570 e 3270 AP., preferimos dividir esta fase em três ocupações 

                                                
19 As especificações mais refinadas dos solos de ocupação do sítio Justino serão apresentadas no capítulo 06, dedicado a análise 
intra sítio do Justino (estudo espaço-temporal) e inter sítios, envolvendo as demais locações. 
20 Lembrando que os sepultamentos ocorrem entre as decapagens 28 e 15. 
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distintas: a primeira entre as decapagens 34 e 29 (um intervalo de 0,50 m), a segunda entre a 

28 e 22 (um intervalo de 0,60 m) e a terceira entre a 21 e 16 (um intervalo de 0,50 m).  No 

início são claras as evidências de ocupação e re-ocupação do sítio, que passa por processos 

contínuos de abandono somados às curtas permanências dos grupos na área, fator verificável 

pela baixa densidade e diversidade de remanescentes culturais, evidenciando o uso do local 

enquanto acampamento temporário (entre as decapagens 34 e 24, um intervalo de 1,00 m 

aproximadamente). A partir da decapagem 21 (entre 2,15 e 2,20 m de profundidade) há uma 

maior permanência no terraço, com incidência da explosão dos vestígios cerâmicos da 

decapagem 19 (entre 1,90 e 2,00 m de profundidade) em diante.  Vergne (2004) já apontava 

em seu trabalho sobre ritualidade funerária o caráter de transição entre grupos nômades e os 

mais sedentários deste período, fato incontestável por meio da análise dos atributos formais e 

tecnológicos da cultura material (lítica e cerâmica), bem como dos demais remanescentes 

evidenciados. A cerâmica surge no registro arqueológico a partir da decapagem 32 (01 

fragmento de bojo evidenciado a 3,29 m de profundidade), entretanto só se torna 

representativa entre as decapagens 21 e 19 (um intervalo entre 2,20 m e 2,00 m de 

profundidade)21, com significativo aumento de elementos a partir da decapagem 17 (137 

fragmentos evidenciados em torno de 1,80 m de profundidade). 

���� Fase 04 – entre as decapagens 14 e 09 (um intervalo de 0,50 m), trata-se do período 

“áureo” de ocupação do Justino onde se observa maior quantidade e diversidade de 

remanescentes culturais. Todo o arranjo das estruturas, distribuição espacial, concentrações e 

associações demonstram que o grupo tenha mudado sua morfologia social, tornando-se, pelo 

menos hipoteticamente, mais complexo. Na organização tecnológica lítica não há mudanças 

extremas, exceto que o quartzo passa a ser mais utilizado para a confecção de instrumentos 

expeditos (ou de ocasião), fato esperado para em sítios base (habitação). A utilização desse 

aparato instrumental para a deflagração de um ritual funerário, exclusivamente (Dantas & 

Lima, 2007), talvez não seja o caso, dada a freqüência e diversidade dos conjuntos líticos e 

cerâmicos evidenciados (tanto no solo de ocupação quanto em associação com os 

sepultamentos constituindo o mobiliário funerário. Para tecnologia cerâmica, Luna, 2001).  

Assim sendo, o lascamento exclusivo para um ritual funerário ou para produção de bens 

funerários são hipóteses que não explicariam a totalidade do Justino enquanto assentamento. 

Como discutiremos no capítulo 06, acreditamos que o terraço onde está localizado o Justino 

abrange todas essas questões, todavia, é fato que o sítio fora utilizado tanto como habitação 

                                                
21 Decapagem 21 = 28 fragmentos; decapagem 20 = 41 fragmentos; decapagem 19 = 69 fragmentos. 
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quanto cemitério (Luna, 2001, Vergne, 2006. Para exemplos etnográficos, vide Costa & 

Malhano, 1987). O período está datado em torno de 2500 A.P. 

���� Fase 05 – última fase de ocupação do sítio, entre as decapagens 08 e 01 (um intervalo de 

0,70 m), datada em torno de 1300 A.P. É o período que apresentou maior diferença na 

organização tecnológica quando comparado aos demais, com a presença de artefatos líticos 

mais expeditos e vestígios cerâmicos pouco requintados no tocante à decoração plástica. 

De modo geral, uma das características mais interessantes deste sítio diz respeito 

à diversidade e quantidade de cultura material, tanto associada aos sepultamentos (enquanto ‘bens 

funerários’), quanto associada às estruturas com contextos domésticos. A cerâmica, por exemplo, 

conta com 14743 fragmentos distribuídos a partir da decapagem 32 (3,29 m de profundidade), 

datada de 5570 ± 70 anos AP (datação para a decapagem 30. Cabe destacar que, entretanto, 

acreditamos que a tecnologia cerâmica deve ter ocorrido a partir da decapagens 21/20, em torno 

de 4790±80 AP, como discutiremos no capítulo 06).  

O material lítico ocorre em todas as decapagens, sendo que o polimento da pedra 

já é evidenciado na decapagem 40 datada de 8950 anos AP. a 4,10 m de profundidade. Referentes 

às estruturas de combustão foram evidenciadas trinta fogueiras, todas com carvão e outros 

remanescentes associados (cerâmica, lítico, restos faunísticos etc.), sendo que algumas 

relacionadas aos sepultamentos. Destas estruturas, um total de oito forneceu as datações absolutas 

em C14 (ver tabelas 3.6 e 3.8). Além das fogueiras estruturadas foram evidenciadas 355 manchas 

escuras, muitas das quais com pequenos fragmentos de carvão associados (além de restos 

faunísticos e cultura material), indicando que eram antigas estruturas de combustão, e outras que 

por prováveis ações naturais, permaneceram exclusivamente as manchas no solo. Ainda foram 

localizadas e demarcadas 11 manchas de tonalidade clara, 22 manchas vermelhas e 10 cinzas. 

Tabela 3.7 – Fases de ocupação do sítio Justino: 

FFAASSEESS  
��UUMMEERROO  DDEE  
OOCCUUPPAAÇÇÕÕEESS  

DDEECCAAPPAAGGEE��SS  PPRROOFFUU��DDIIDDAADDEESS  DDAATTAAÇÇÕÕEESS  

CC
ee mm
  

DD
  FASE 01 

01 59 – 51 Intervalo de 0,80m entre 6,00 e 5,20 m Sem datação 
02 50 – 43 Intervalo de 0,70m entre 5,20 e 4,40 m Sem datação 

FASE 02 01 42 – 35 Intervalo de 0,70m entre 4,40 e 3,60 m 8950 ± 70 AP (decapagem 40) 

CC
ee mm
  

CC
  

FASE 03 
01 34 – 29 Intervalo de 0,50m entre 3,60 e 3,00 m 5570 ± 70 AP (decapagem 30) 
02 28 – 22 Intervalo de 0,60m entre 3,00 e 2,30 m Sem datação 
03 21 – 16 Intervalo de 0,50m entre 2,30 e 1,70 m 4790 ± 80 AP (decapagem 20) 

CC
ee mm
  

BB
  

FASE 04 01 15 – 09 Intervalo de 0,60 m entre 1,70 e 1,00 m 
3270 ± 135AP (decapagem 13) 
2650 ± 150 AP (decapagem 10) 
2530 ± 70 AP (decapagem 08) 

CC
ee mm
  

AA
  

FASE 05 
01 08 – 04 Intervalo de 0,40 m entre 1,00 e 0,50 m 1780 ± 60 AP (decapagem 06) 

02 03 – 01 Intervalo de 0,20m entre 0,50 e 0,20 m 1280 ± 45 AP (decapagem 03) 
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2

43

Figura 3.8 – Fogueira 19 associada ao sepultamento 105, decapagem 10, quadrículas FL 51/55, sítio Justino: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.8 – Estruturas de combustão do sítio Justino: 

Decapagem Fogueira Dimensão (m2) Quadrícula 
40 25 0,30 AE 26/30 
38 24 0,60 AE 11/15 
37 21 0,25 AE 21/25 
37 22 0,36 AE 21/25 
35 23 1,86 AE 11/15 
20 16 0,18 FL 41/45 
19 18 0,98 FL 41/45 
18 17 0,39 FL 41/45 
12 09 0,18 AE 16/20 
12 15 0,71 AE 36/40 
12 30 1,20 M/R 6/10 F/L 6/10 
11 08 0,80 AE 16/20 
10 19 0,60 FL 51/55 
08 11 0,49 AE 16/20 Aa 16/20 
08 13 0,13 FL 26/30 
07 12 0,41 FL 11/15 
05 05 1,35 P34/35 
05 07 0,33 PQ 
05 10 0,46 AE 11/15 
04 03 0,49 PQ 
04 16 0,58 TV 26/27 
03 02 0,38 PQ 
03 04 1,12 PQ 
03 06 0,50 PQ 
03 14 0,60 FL 46/50 
03 29 1,12 FL 1/1- 1/5 
02 26 1,56 X01 X02 
02 27 1,04 Zaa 25/26 
02 28 0,48 P 32 
01 01 0,36 PQ 
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Fotos 3.21 a 3.27 – Estruturas de combustão do sítio Justino (todas as fotos: Acervo d o MAX, s/d): 

Fogueira 04 – decapagem 03 Fogueira 06 – decapagem 03 

Fogueira 08 – decapagem 11 Fogueira 14 – decapagem 03 

Fogueira 19 – decapagem 10 Fogueira 23 – decapagem 35 

Fogueira 24 – decapagem 38 
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3.2.1.4. Sítios Curituba I e II: 

  O sítio Curituba I está situado em terras da fazenda Maringá no município de 

Canindé de São Francisco, Sergipe; coordenadas N 8.938.600/ E 628.000.  Ocupava um terraço 

elevado a 4,90 m em relação ao rio, na confluência entre o riacho Curituba e o São Francisco. No 

local a vegetação ocorria de forma mais ou menos espaçada composta por craiberas (Tabebuia 

caraíba), jurema branca (Mimosa melacocentra), jurema preta (Mimosa hostilis) e plantas 

rasteiras.  

No Curituba I foram executadas duas trincheiras: uma paralela medindo 02 x 44 

m (equivalente a 88 m2), e outra transversal medindo 02 x 19 m (equivalente a 38 m2), ou seja, foi 

investigada uma área equivalente a 126 m2; ambas quadriculadas de metro em metro, escavadas 

por níveis artificiais a cada 20 cm, totalizando onze camadas arqueológicas (além da superfície), 

atingindo 2,40 m de profundidade. Na análise da estratificação não foi possível identificar 

diferenciação macroscópica dos pacotes sedimentares, sendo que o perfil apresentou um 

sedimento composto por areia e silte (com pouco cascalho), com tonalidade amarelada, variando 

de menos compactado na superfície a mais compactado em profundidade. 

Tabela 3.9 – Morfologia do material cerâmico do Curituba I por decapagem: 

Decapagem / morfologia 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL % 

Borda 58 31 08 04 12 06 02 03 04 01 129 9.97 

Bojo 124 108 26 16 31 28 07 45 30 04 419 32.40 

Base 02 -- 12 -- -- -- -- -- -- -- 14 1.08 

Não identificado 422 165 59 09 25 16 07 22 03 -- 728 56.30 

Alça 02 01 -- -- -- -- -- -- -- -- 03 0.23 

TOTAL 608 305 105 29 68 50 16 70 37 05 1293 100 

 
Gráfico 3.8 – Comparação entre vestígios líticos e cerâmicos do sítio Curituba I: 

A cultura material evidenciada foi bem diversificada, marcada pela presença de 

1575 fragmentos cerâmicos, 549 peças líticas, 02 ocres, 633g de carvão e 1452 vestígios de fauna/ 

ossos totalizando 320g. Recentemente foi datado por termoluminescência obtendo cronologia de 

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Decapagens

Q
td
.

Cerâmica Lítico



 

 

184 

1588 ± 140 AP para a camada 0922 (Santos & Munita, 2007). Fato imprescindível de ser 

destacado são as similaridades cronológicas (e tecnológicas dos conjuntos artefatuais) entre o 

Justino e Curituba I. 

As análises dos remanescentes culturais e a própria proximidade com o sítio 

Justino (400 m), nos fez refletir seu papel no sistema de assentamento e, após os exames 

laboratoriais, creditamos a este assentamento um caráter habitacional, classificando-o como sítio 

base. A análise dos solos de ocupação demonstrou que além da quantidade e freqüência de 

vestígios materiais, a cultura material tem caráter expedito, no caso do lítico, manufaturado em 

quartzo na maioria, claramente com uso relacionado a necessidades ocasionais e / ou imediatas. 

Não foram evidenciadas estruturas de combustão (apenas uma mancha escura com carvão 

associado na mancha 05), do mesmo modo não foi possível averiguar concentrações ou 

associações significativas entre os remanescentes culturais, sugerindo as seguintes hipóteses: 

(1º) Não foi desenvolvida nenhuma atividade mais específica no sítio (lascamento, produção 

cerâmica, preparo de alimento etc.). 

(2º) Trata-se de um solo de habitação, onde atividades comuns/ cotidianas eram desenvolvidas. 

(3º) De caráter pouco provável, tratar-se-ia de uma área de descarte e por isso a distribuição 

aleatória dos vestígios materiais. 

(4º) Dada à relativa proximidade do sítio Justino, seria uma área de desenvolvimento de atividades 

pouco especializadas relacionada à habitação. 

  De qualquer forma, acreditamos de dadas as características dos vestígios 

materiais (ver tabelas 3.9 e 3.10), aliada a distribuição e freqüência no solo arqueológico, 

preferimos nos creditar ao Curituba I um caráter de sítio habitação, como anteriormente havia sido 

pensado (MAX, 2002; Luna, 2001). 

Tabela 3.10 – Tipos de acabamento de superfície na cerâmica do Curituba I por camada: 

Decapagem/ Acabamento de superfície 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL % 

Alisado-alisado 482 220 87 18 63 49 16 57 32 05 1029 79.58 

Engobo vermelho-alisado 21 15 -- -- 01 01 -- -- -- -- 38 2.93 

Engobo vermelho, pintura branca-alisado 08 09 -- -- -- -- -- -- -- -- 17 1.31 

Escovado-alisado 88 51 15 -- 02 -- -- -- -- -- 156 12.06 

Alisado-engobo branco 02  -- -- -- -- -- -- -- -- 02 0.15 

Roletado-alisado --  03 -- -- -- -- 09 01 -- 13 1.0 

Inciso-alisado 06 02 -- 04 -- -- -- 04 03 -- 19 1.46 

Alisado-engobo vermelho 01  -- 01 02 -- -- -- 01 -- 05 0.38 

Engobo vermelho – engobo vermelho -- 04 -- 06 -- -- -- -- -- -- 10 0.77 

Pintura branca–alisado -- 03 -- -- -- -- -- -- -- -- 03 0.23 

Corrugado – alisado -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 0.07 

TOTAL 608 305 105 29 68 50 16 70 37 05 1293 100 

                                                
22 O fragmento datado foi evidenciado a 1,90 m de profundidade (conforme dados da etiqueta de campo). 
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Tabela 3.11 – Uso da matéria-prima lítica no Curituba I: 
 TOTAL % 
Quartzo 326 80,89 
Sílex 34 8,43 
Arenito Silicificado 24 5,95 
Quartzito 10 2,48 
Ocre 04 0,99 
Pegmatito 01 0,24 
Granito 04 0,99 
TOTAL 403 100,0 

 

Para tanto, se faz necessária à descrição da distribuição espaço-temporal dos 

remanescentes arqueológicos evidenciados nesse assentamento, a saber: 

� Camada 01 (10 – 30 cm) – Muitos remanescentes arqueológicos que estão distribuídos por 

todas as quadrículas escavadas. Não há marcas no solo ou qualquer estrutura significativa. Foram 

evidenciados 608 elementos cerâmicos e 49 líticos. 

� Camada 02 (30 – 50 cm) – Segue os mesmos padrões da camada anterior: imensa quantidade 

de material sem associações ou concentrações significativas. Foram evidenciados 305 elementos 

cerâmicos e 31 líticos. 

� Camada 03 (50 – 70 cm) – A cultura material cerâmica e lítica diminui sensivelmente, mas 

continua não havendo marcas no solo (manchas, fogueiras etc.) ou qualquer estrutura ou 

associação relevante. Foram evidenciados 105 elementos cerâmicos e 28 líticos. 

� Camada 04 (70 – 90 cm) – Há uma diminuição sensível da cultura material (29 elementos 

cerâmicos e 30 líticos). Continua não ocorrendo nenhum padrão regular ou associações, as peças 

estão espalhadas por todas as trincheiras, exceto por uma concentração de restos alimentares na 

quadrícula BG (paralela). 

� Camada 05 (90 – 110 cm) – Os vestígios passam a se concentrar na trincheira paralela, com 

aumento significativo de elementos cerâmicos (68 total), com um padrão de freqüência para o 

lítico (31 peças). Há uma mancha escura medindo 0,81 m2 na tranversal, apenas com carvão 

associado.  

� Camada 06 (110 – 130 cm) – Não há padrões regulares ou associações, cultura material está 

espalhada aleatoriamente pelas trincheiras. Foram evidenciados 50 elementos cerâmicos e 25 

líticos. 

� Camada 07 (130 – 150 cm) – Não há padrões regulares ou associações, cultura material está 

espalhada aleatoriamente pelas trincheiras. Foram evidenciados 16 elementos cerâmicos e 33 

líticos. 

� Camada 08 (150 – 170 cm) – Não há padrões regulares ou associações, cultura material está 

espalhada aleatoriamente pelas trincheiras. Foram evidenciados 70 elementos cerâmicos e 40 

líticos. 
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� Camada 09 (170 – 190 cm) – Não há padrões regulares ou associações, novamente os vestígios 

materiais encontravam-se distribuídos de forma espaçada entre as trincheiras. Foram evidenciados 

37 elementos cerâmicos e 39 líticos. 

� Camada 10 (190 – 210 cm) – Não há padrões regulares ou associações, cultura material está 

distribuída de maneira aleatória pelas trincheiras. Foram evidenciados 05 elementos cerâmicos e 

57 líticos. 

� Camada 11 (210 – 230 cm) – Há apenas elementos líticos, representados por sete peças 

espalhadas na trincheira transversal. 

O sítio Curituba II está localizado no mesmo terraço que o anterior, entretanto a 

uma altura de 9,27 m e distante 300 m. Nele foram abertas duas trincheiras (paralela e transversal 

ao rio), ambas medindo 02 x 20 m (totalizando 40 m2 cada trincheira, ou seja, foi investigada uma 

área equivalente a 80 m2) e atingindo profundidade de 5,25 m, escavadas por níveis artificiais a 

cada 20 cm. Estas foram quadriculadas de metro em metro. Cabe ressaltar que nestas trincheiras 

foram identificadas seis camadas com presença de material arqueológico, atingindo a 

profundidade de 1,40 m, o restante apresentou-se estéril. A quantidade de remanescentes culturais 

nesta locação foi bem menor que no sítio anterior, estando representados por 62 peças líticas e 63 

fragmentos cerâmicos. Diferente do Curituba I, o exame da organização tecnológica permite a 

inferência de seu uso como sítio de atividade especializada enquanto acampamento temporário. 

Na análise da estratificação do sítio foi possível identificar dois pacotes distintos, a saber: 

(01) Da superfície até aproximadamente 1,10 e 1,20 m (alguns trechos com espessura mínima 

de 0,60 m), foi evidenciado um sedimento composto por areia e silte, menos compacto 

próximo à superfície de tonalidade marrom clara – nesse pacote que foram evidenciados 

os remanescentes culturais. 

(02) De 1,10 –1,20 até o embasamento rochoso a equipe de campo classificou o sedimento 

como ‘paleossolo’. O sedimento apresentou bem mais compactado, com tonalidade 

marrom escura. 

Como no sítio Curituba I, não se pode evidenciar estruturas de combustão e no 

caso do Curituba II, nem mesmo manchas indicativas dessas estruturas. Por outro lado, a análise 

dos vestígios líticos indicou particularidades que indicam um uso mais específico do 

assentamento, a saber: 

(01) Elevada taxa de artefatos stricto-sensu quando comparado a outros sítios ou as distintas 

fases de ocupação do Justino (16,12% do conjunto artefatual – ver capítulo 05), todos 

com evidências claras de manutenção e reparos. 
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(02) Ausência de quartzo no conjunto artefatual, com uso de sílex em 88,70% do total de 

peças líticas. 

Figura 3.9 – Planos transversais dos sítios Curituba I e II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, nossa hipótese vincula o uso do sítio Curituba II, conforme dados 

empíricos de campo e laboratório, é que as atividades sociais desenvolvidas nesse assentamento 

exigiram a manutenção dos artefatos e, em alguns momentos, a produção de instrumentos 

momentâneos (dada à existência de lascas utilizadas, núcleos e percutores no conjunto artefatual). 

Segue a descrição pormenorizada por camada. 

� Camada 01 (10 – 30 cm) – O material arqueológico foi evidenciado espalhado pelas trincheiras 

sem qualquer associação relevante, estando representados por trinta e sete elementos cerâmicos e 

sete peças líticas. 

� Camada 02 (30 – 50 cm) – O material arqueológico (quinze elementos cerâmicos e quatro 

peças líticas), encontram-se concentrados na tranversal, quadrículas U e V5. Não há marcas no 

solo arqueológico ou estruturas. 

� Camada 03 (50 – 70 cm) – Há um aumento considerável de material lítico na trincheira 

paralela, com pequena concentração na tranversal, quadrículas M5 (três peças líticas). A cultura 

material cerâmica é escassa representada por onze elementos. Não há marcas ou estruturas no solo 

arqueológico. 

� Camada 04 (70 – 90 cm) – Ocorrem apenas dois elementos cerâmicos e nove líticos, ambos 

distribuídos irregularmente pelas trincheiras. 

� Camada 05 (90 – 110 cm) – Foram evidenciados apenas seis peças líticas (todas estilhas de 

lascamento), espalhadas aleatoriamente pelas trincheiras. 

� Camada 06 (110 – 130 cm) – Ocorre o mesmo que na camada anterior. 
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3.2.1.5. Ouro Fino: 

  O sítio Ouro Fino estava localizado na fazenda Cabeça de Nego, município de 

Canindé de São Francisco (SE), distante 250 m do sítio Justino; coordenadas UTM: 

8.939.300,450/ 627.600,550. Ocupava um terraço na margem esquerda do riacho Curituba, 

elevando a uma altura de 7,22 m do São Francisco, constituído por areia, cascalho e silte, sendo 

que a análise da estratificação não demonstrou nenhum tipo de diferenciação que pudesse ser 

observada macroscopicamente. A vegetação estava constituída por craiberas (tabebuia caraíba), 

facheiros (cephalocereus piauhyensis) e espécies rasteiras no restante do terraço. Foram abertas 

duas trincheiras: uma paralela ao rio com 25 m2 (02 x 25 m), com profundidade de 3 m, sendo a 

escavação realizada em níveis arbitrários a cada 20 cm, evidenciando doze camadas, com 

vestígios materiais em seis; e a transversal com 14 m2 (02 x 07), também com 3 m de 

profundidade e sendo evidenciadas 12 camadas, com vestígios materiais em seis, também 

escavadas em níveis artificiais a cada 20 cm. Essas trincheiras foram subdivididas em quadrículas 

de 01 x 01 m (ver prancha em apêndices). 

Figura 3.10 – Plano Transversal do sítio Ouro Fino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram evidenciados 231 elementos cerâmicos e 08 peças líticas (03 lascas brutas, 

01 percutor, 01 percutor/ mão, 01 estilha e 02 núcleos), assim distribuídas: 

� Camada 01 (10 – 30 cm) – Foram evidenciados 36 elementos cerâmicos e apenas 01 resíduo 

de quartzo. A cerâmica ocorreu distribuída aleatoriamente pelas trincheiras, porém muitos 

fragmentos (15 no total) associados a uma mancha escura com presença de muito carvão e 

medindo de 1,20 m2 (certamente uma estrutura de combustão). 

� Camada 02 (30 – 50 cm) – Foram evidenciados apenas cinco elementos cerâmicos alisados 

concentrados na trincheira paralela (D2/6) e transversal (A/B 10). 

� Camada 03 (50 – 70 cm) – Poucos vestígios materiais evidenciados nessa camada, com líticos 

concentrados na quadrícula E17. 
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� Camada 04 (70 – 90 cm) – Aqui foram evidenciados 88 fragmentos cerâmicos (alisados e 

escovados) e nenhuma peça lítica. Nas quadrículas E 9/10/11 foi evidenciada uma mancha 

vermelha medindo 0,71 m2, com remanescentes associados (cerâmica; restos faunísticos, e 

carvão).  

� Camada 05 (90 – 110 cm) – Foram evidenciados 28 fragmentos cerâmicos e 01 percutor, 

ambos distribuídos irregularmente pelas quadrículas. 

� Camada 06 (110 – 130 cm) – Apenas foram evidenciados 04 elementos cerâmicos. 

  Assim sendo, no sítio Ouro Fino também não foi possível verificar associações ou 

concentrações no solo arqueológico, exceto pela existência de uma mancha de 0,97 m2, de 

tonalidade avermelhada, evidenciada na camada 07, com fragmentos cerâmicos e restos 

faunísticos associados que, supostamente, tratar-se-ia de uma estrutura de combustão relacionada 

ao preparo de alimento. 

  Dada a sua localização espacial e as características de distribuição, freqüência e 

organização tecnológica de seus conjuntos artefatuais, preferimos classificá-lo com um sítio 

acampamento de atividade especializada, provavelmente pesca, uma vez que está relativamente 

próximo a área de corredeiras do São Francisco, distante 250 m do sítio Justino e 450 m do sítio 

Topo.  

 

3.2.1.6. Sítio Cabeça de �ego: 

  Esta locação estava localizada em um terraço à altura de 13,70 m na confluência 

entre o riacho Curituba e o São Francisco, em terras da fazenda Cabeça de Nego, município de 

Canindé de São Francisco, Sergipe; coordenadas 8.938.400/ 627.360. A vegetação circundante 

estava constituída por craiberas (Tabebuia caraíba), jurema branca (Mimosa melacocentra), 

jurema preta (Mimosa hostilis), com predominância da plantas rasteiras. 

Este foi metodologicamente separado do sítio Justino por estar localizado na parte 

mais elevada do terraço. Nele foram abertas duas trincheiras: uma paralela com uma área 

equivalente a 30 m2 (15 x 02 m), e outra transversal com 12 m2 (02 x 06 m), ambas atingindo 

profundidade de 3,15 m, escavadas por níveis artificiais a cada 10 cm, ou seja, neste sítio foi 

investigada uma área equivalente a 42 m2.  

Os remanescentes culturais evidenciados foram: 176 peças líticas, 04 fragmentos 

cerâmicos, 161 ossos e 100g de fauna; 01 fogueira estruturada por 10 blocos, 462 ossos e 01 

dente, além de 4,10 kg de sedimentos (Cf. MAX, 2002). Na análise da estratificação do sítio foi 

possível identificar dois pacotes distintos, a saber: (01) O primeiro da superfície variando entre 

0,75 e 1,15 m, onde foi identificado um solo mais argiloso, com menos areia que nas demais 
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áreas, além da presença significativa de cascalho, apresentando tonalidade marrom escura. (02) 

De 0,75 e 1,15m até o embasamento rochoso, os pesquisadores classificaram como paleossolo, 

composto por areia, silte e seixos, com presença de material arqueológico até aproximadamente 

1,70 m com maior concentração entre 1,40 e 1,50. 

Como trataremos no capítulo 05, a distribuição espaço-temporal dos vestígios 

arqueológicos e a análise da estratificação desse sítio nos permitiu, mesmo sem datações 

absolutas, a inferência de três fases distintas de ocupação. Sua posição em uma área mais elevada 

do terraço e a distribuição dos vestígios na estratificação do sítio, associado ao fato da quase 

ausência de elementos cerâmicos; indicaria a possibilidade de se tratar de um acampamento de 

caçadores coletores. Entretanto, as características dos conjuntos artefatuais líticos são similares 

àqueles evidenciados entre os grupos ceramistas. Assim sendo, preferimos caracterizá-los como 

uma área de atividade ligada diretamente ao Justino (local de observação, por exemplo). De 

qualquer forma a ausência de material disponível para datação das camadas inferiores do sítio 

Cabeça de Nego dificulta as extrapolações, uma vez que também é possível que se trate, nas fases 

iniciais de ocupação, de acampamento temporário de caçadores coletores ou da transição 

observada entre as Fases 03 e 04 do Justino. 

 Segue a descrição da distribuição dos remanescentes culturais por camada. 

� Camada 01 (10 – 20 cm) – Muito material lítico distribuído pelas trincheiras de maneira 

aleatória (sem associações). Presença de uma fogueira estruturada da C/ D-13, medindo 0,77 m2, 

estruturada por dez blocos de granito e com muitos restos faunísticos associados.  

� Camada 02 (20 – 30 cm) – Apenas evidenciado um resíduo. 

� Camada 03 (30 – 40 cm) – Presença de dez elementos líticos, distribuídos irregularmente. Na 

trincheira paralela, quadrícula D7, foi evidenciada uma pequena mancha escura medindo 0,28 m2 

com restos faunísticos associados. 

� Camada 04 (40 – 50 cm) – Nessa camada observa-se que há uma diminuição significativa de 

cultura material, com presença exclusiva de duas lascas brutas. Não há marcas ou estruturas. 

� Camada 05 (50 – 60 cm) – Camada estéril. 

� Camada 06 (60 – 70 cm) – Foram evidenciados apenas dois núcleos na trincheira paralela. 

� Camada 07 (70 – 80 cm) – Foram evidenciadas duas lascas brutas e uma retocada na trincheira 

paralela. 

� Camada 08 (80 – 90 cm) – Camada estéril. 

� Camada 09 (90 – 100 cm) – Evidenciada apenas um percutor na trincheira paralela (D12). 

� Camada 10 (100 – 110 cm) – Evidenciados apenas dois resíduos de lascamento. 

� Camada 11 (110 – 120 cm) – Apenas um resíduo na trincheira paralela, quadrícula C4. 
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� Camada 12 (120 – 130 cm) – Camada estéril 

� Camada 13 (130 – 140 cm) – Concentração de material lítico (três lascas retocadas), na 

trincheira paralela. 

� Camada 14 (140- 150 cm) – Há um aumento significativo de material lítico na trincheira 

paralela, encontrando-se concentrado entre as quadrículas C 15/12 e D 15/12, entretanto não há 

marcas no solo ou estruturas. 

� Camada 15 (150 –160 cm) – Uma lasca bruta na D15. 

� Camada 16 (160 –170 cm) – Sete peças líticas concentradas na paralela (CD 5/4) 

Figura 3.11 – Topografia e plano transversal do sítio Cabeça de Nego: 

 

3.2.1.7. Sítio dos Tanques: 

  Localizado na fazenda Vera Cruz, município de Olho D’Água do Casado, 

Alagoas; coordenadas 8.940.600/ 628.000. Encontrava-se distante 1100 m do sítio Justino. Foi 

localizado em um terraço às margens do riacho Baixa Grande, elevado 7,0 m em relação ao rio 

São Francisco. Este terraço encontrava-se parcialmente erodido pela ação da água provinda das 

encostas da serra, de forma que parte do sítio fora perdida. 

0 1 2m
VERTICAL:

0 0,5 1m
HORIZONTAL:

EMBASAMENTO ROCHOSO

8.941.520,882
625.600,644

ÁREA ESCAVADA
DO SÍTIO CABEÇA

DO NEGO

ÁREA ESCAVADA
DO SÍTIO JUSTINO

0 1 2m

Areia argilosa
marrom escura

Areia argilosa, seixos
e silte / Paleossolo

PLANO TRANSVERSAL
CABEÇA DE NEGO

TERRENO
NATURAL

Sa
nt
ia
go
/2
00
7.
 



 

 

192 

Nesta locação foram executadas duas trincheiras: a paralela medindo 02 x 15 m 

(equivalente a 30 m2) e a transversal com 02 x 19 m (equivalente 38 m2), ou seja, sendo 

investigada uma área total de 68 m2, sendo que as duas trincheiras atingiram a profundidade de 

2,40 m, escavadas por níveis artificiais a cada 20 cm, totalizando 11 (onze camadas). 

A análise da estratificação forneceu os seguintes resultados: (01) Da superfície até 

0,85 – 0,90 m (alguns trechos com 0,60 – 0,65 m de espessura). Solo pouco compactado, 

constituído basicamente por areia e silte (e pouco cascalho), de tonalidade marrom escuro. (02) De 

0,85 – 0,90 m até 1,70 – 2,10 m. O sedimento passa a ser mais compactado, constituído por areia e 

silte, com tonalidade mais clara que o pacote anterior. (03) De 1,70 – 2,10 m até o embasamento 

rochoso (2,40 m aproximadamente). O solo passa a ser bem mais compactado, constituído por 

uma areia de aparência ‘leitosa’. Fato importante a ser discutido que os vestígios arqueológicos 

ocorrem em todos os diferentes sedimentos supracitados. 

Figura 3.12 – Plano transversal do sítio dos Tanques: 
 

 

 

Os remanescentes culturais evidenciados foram 11 peças líticas, 178 fragmentos 

cerâmicos, 239g de carvão, 07 fragmentos de restos faunísticos e 05 fogueiras estruturadas com 

651 blocos, a saber: 

� Camada 01 (entre 10 e 30 cm) – Foram evidenciados 126 vestígios cerâmicos (12 bordas, 

17 bojos e 97 fragmentos residuais); 02 estilhas. Material distribuído irregularmente nas 

trincheiras. Entre as quadrículas GF 5/8, grande fogueira de 3,50 m2 com material lítico 

associado. Entre as quadrículas LM 7/8 outra fogueira com 1,39 m2, esta com cerâmica 

associada. 

� Camada 02 (entre 30 e 50 cm) – Foram evidenciados 17 vestígios cerâmicos (03 bordas, 

05 bojos e 09 fragmentos residuais); 01 lasca bruta, 01 estilha e 01 núcleo. Material 

encontrava-se distribuído irregularmente pelas trincheiras. Foram ainda evidenciadas três 

manchas escuras: mancha 01 entre as quadrículas G 6/5, com cerâmica associada e medindo 

0,84 m2; mancha vermelha 01, bem pequena, avermelhada, na quadrícula G14; mancha 

escura 02, entre as quadrículas G 14/15, medindo 0,32 m2 com lítico associado (lasca bruta). 
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� Camada 03 (entre 50 e 70 cm) – Foram evidenciados 10 vestígios cerâmicos (02 bordas, 

06 bojos e 02 fragmentos residuais); 01 lasca bruta. Material novamente aparece de maneira 

dispersa, sem associações ou concentrações significativas. Na quadrícula G15 fora evidencia a 

fogueira de n º 03, medindo 0,80 m2, sem vestígios associados. 

� Camada 04 (entre 70 e 90 cm) – coletados 02 vestígios cerâmicos (01 bojo e 01 fragmento 

residual).  Foi evidenciada uma imensa mancha escura (nº 03) entre as quadrículas GF 3/5, 

medindo 2,87 m2, sem material associado, e três pequenas manchas nas quadrículas U7 (0,18 

m2), Q7 (0,12 m2) e P7 (0,23 m2), todas sem associações. 

� Camada 05 (entre 90 e 110 cm) – sem registro de cultura material. Foi evidenciada uma 

mancha escura de 0,42 m2 (nº07) na quadrícula J8. 

� Camada 06 (entre 110 e 130 cm) – coletou-se 05 vestígios cerâmicos (01 borda, 03 bojos e 

01 fragmento residual). Não houve associações ou concentrações significativas. 

� Camada 07 (entre 130 e 150 cm) – sem registro de cultura material. Foi evidenciada uma 

mancha escura de 0,47 m2 (nº 08) entre as quadrículas GF 9/10. 

� Camada 08 (entre 150 e 170 cm) – Evidenciou-se 01 borda; 01 núcleo.  

� Camada 09 (entre 170 e 190 cm) – Foram evidenciados 20 vestígios cerâmicos (05 bordas, 

09 bojos e 06 fragmentos residuais); 02 estilhas, 01 nódulo e 01 bloco. Entre as quadrículas 

CF 3/5 foi evidenciada a fogueira 04 com cerâmica e restos faunísticos associados, medindo 

em torno de 2,30 m2; e a fogueira 05, com 1,60 m2, com fragmentos cerâmicos e peças líticas 

em associação. 

� Camada 10 (entre 190 e 210 cm) – Foi evidenciado 01 bojo. 

� Camada 11 (entre 210 e 230 cm) – No total pode-se coletar 07 vestígios cerâmicos (01 

borda e 06 bojos). 

  A quantidade de estruturas de combustão (e a própria a dimensão das mesmas); 

as associações de cultura material com estas estruturas; o número de cultura material dispersa pela 

área escavada e, finalmente, somando-se a localização desta locação, nos indica que o grupo 

permaneceu por um curto período de tempo (acampamento) que, dada a sua localização próxima 

à cachoeira do Topo, sugere seu uso vinculado à atividade da pesca. O material lítico, que seria 

indicador de tal atividade, entretanto, não ocorre, não sendo evidenciados instrumentos (apenas 

uma lasca bruta, sem evidência de uso). A hipótese provável seja a perda pela ação natural de 

informações relevantes sobre esse assentamento. As fogueiras são o remanescente mais 

significativo, geralmente de grandes dimensões, porém com poucos restos faunísticos associados. 
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Foto 3.28 e 3.29 – Estruturas de combustão do sítio Tanques: 

 

Desse modo, inferimos que fora um sítio pouco ocupado, isto é, fora utilizado 

esporadicamente provavelmente como acampamento que, sob nosso ponto de vista, relacionado à 

atividade da pesca, em função da associação, a saber: remanescentes culturais, distribuição 

espaço-temporal e localização espacial da locação. 

Tabela 3.12 - Estruturas de combustão e manchas do sítio Tanques: 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

01 (10 – 30) Fogueira 01 GF 5/8 3,50 Carvão e lítico 
01 (10 – 30) Fogueira 02 LM 7/8 1,30 Carvão e cerâmica 
02 (30 – 50) Mancha escura 01 G 6/5 0,34 Carvão e cerâmica 
02 (30 – 50) Mancha escura 02 G 14/15 0,32 Carvão e lítico 
02 (30 – 50) Mancha vermelha 01 G 04 0,15 Nenhuma 
03 (50 – 70) Fogueira 03 G 05 0,80 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha escura 03 GF 3/5 2,87 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha escura 04 U 07 0,18 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha escura 05 Q 07 0,12 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha escura 06 P 07 0,23 Nenhuma 
05 (90 – 110) Mancha escura 07 J 08 0,42 Nenhuma 
07 (110 – 130) Mancha escura 08 GF 9/10 0,63 Nenhuma 
09 (150 – 170) Fogueira 04 GF 3/5 2,30 Cerâmica e muitos restos faunísticos 
09 (150 – 170) Fogueira 05 CD 7/8 1,60 Cerâmica, lítico e muitos restos faunísticos 

 

3.2.1.8. Sítios Porto Belo I e II: 
  O sítio Porto Belo I (classificado como um acampamento temporário de 

atividades especializadas dadas as características dos solos ocupacionais e conjuntos artefatuais 

associados), localizava-se em terras da fazenda com mesmo nome, no município de Canindé de 

São Francisco, Sergipe, em um terraço elevado à altura de 7,24 m, na confluência do São 

Francisco e riacho Fechado (ou Lucu); coordenadas UTM: 8.940.680/ 626.800. Foi aberta uma 

trincheira transversal mediu 02 x 19 m (38 m2), atingindo profundidade de 1,75 m, subdividida em 

quadrículas de metro em metro, recebendo a denominação AV 1/2 com onze camadas escavadas 

em níveis artificiais a cada 15 cm, dos quais oito apresentaram vestígios diretos ou indiretos de 

atividade humana: 29 peças líticas, 01 ocre, 455 fragmentos cerâmicos, 72 restos de fauna, 02 

fogueiras estruturadas com 32 blocos, além de várias manchas de diferentes tonalidades. 
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Recentemente datado pelo método de termoluminescência obteve para a camada 

01 datação de 342 ± 51 AP e 2003 ± 195 A P para a camada 09 (Santos & Munita, 2007). 

Foto 3.30 e 3.31 – Início da escavação do sítio Porto Belo I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a análise da estratificação sítio foi possível distinguir três pacotes distintos, a 

saber: (01) Da superfície até 0,50 - 0,70 m. Areia grossa e silte, com tonalidade marrom escura. 

(02) De 0,50 - 0,70 m até aproximadamente 1,00 – 1,10 m. Areia mais fina com pequena fração 

de lama, com tonalidade marrom alaranjado. (03) 1,00 – 1,10 m até o embasamento rochoso (1,75 

m) – Areia fina e lama, com pequena fração de cascalho, com tonalidade marrom escura. 

Sobre a distribuição espacial dos remanescentes temos: 

� Camada 01 (10 – 35 cm). Presença de uma fogueira (F1), medindo 0,30 m2, na trincheira 

transversal, entre as quadrículas U 1/2, associada ao material cerâmico, restos faunísticos e 

pouco material lítico. Há 14 elementos cerâmicos e 10 líticos. 

� Camada 02 (35 – 50 cm). Presença de muito material arqueológico espalhado pelas 

trincheiras, sem qualquer associação perceptiva. Presença da fogueira 02 medindo 0,72 m2, 

localizada na transversal, quadrículas GH 1/2, com muito material cerâmico associado e um 

raspador de sílex. Há presença de uma mancha escura (nº 01) com 0,22 m2 na quadrícula B1, 

sem vestígio material associado. Há 66 elementos cerâmicos e 04 líticos. 

� Camada 03 (50 – 65 cm). Material distribuído aleatoriamente sem associações. Há 73 

elementos cerâmicos e 04 líticos. 

� Camada 04 (65 – 80 cm). Material distribuído aleatoriamente sem associações. Há 11 

elementos cerâmicos e 01 lítico. 

� Camada 05 (80 – 95 cm). Não há associações entre os vestígios materiais perceptíveis, 

uma vez que se encontra distribuídos aleatoriamente pelas trincheiras. Presença de uma 

mancha avermelhada (nº 01) na quadrícula H 1/2, medindo 0,27 m2, sem vestígios materiais 

associados. Há 13 elementos cerâmicos e ausência de vestígios líticos. 
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� Camada 06 (95 – 110 cm). O material arqueológico diminui sensivelmente. Alguns poucos 

associados a uma mancha cinza localizada na quadrícula H 1/2, medindo 0,25 m2. 

� Camada 07 (110 – 125 cm). O material arqueológico praticamente desaparece, 

representado por um fragmento de cerâmica e uma peça lítica (núcleo). 

� Camada 08 (125 – 140 cm). Os vestígios aparecem distribuídos aleatoriamente entre as 

trincheiras. Há grande mancha escura (nº 02) entre as quadrículas DF 02 medindo 1,20 m2 

com pouco carvão, porém sem vestígios materiais associados. Há 05 elementos cerâmicos e 

01 lítico. 

� Camada 09 (140 – 155 cm). Aumento significativo de cultura material cerâmica, 

representada por 193 elementos de diferentes morfologias, sendo grande parte fragmentos 

alisados, mas há também os roletados, incisos, escovados e ponteados. O material lítico está 

representado por quatro artefatos, uma lasca bruta e dois resíduos. Há uma mancha escura (nº 

03), triangular, medindo 0,47 m2, entre as quadrículas F 2/3, com carvão e material cerâmico 

associado. Não há evidências de restos alimentares (ver prancha em apêndices). Tudo indica 

que fora um momento de ocupação mais intensa (ou duradoura) neste terraço, datado de 2003 

± 195 A P. 

� Camada 10 (155 – 170 cm). Os vestígios arqueológicos voltam a diminuir, estando 

representados por 15 elementos cerâmicos e 05 líticos (01 instrumento e 04 resíduos), ambos 

associados às manchas escuras: nº 04, medindo 0,90 m2; nº 05 medindo 1,35 m2; ambas 

localizadas entre as quadrículas AF 1/2. 

Fotos 3.32 e 3.33 – Estrutura de combustão 02, sítio Porto Belo 01: 
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Tabela 3.13 - Estruturas de combustão e manchas do sítio Porto Belo I: 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões (m2) Associações 

01 (10 – 35) Fogueira 01 V 1/2 0,30 Cerâmica, restos faunísticos e líticos. 
02 (35 – 50) Fogueira 02 GH 1/2 0,72 Muita cerâmica e um raspador de sílex. 
02 (50 – 55) Mancha escura 01 B1 0,22 Nenhuma 
05 (80 – 95) Mancha vermelha 01 H 1/2 0,27 Nenhuma 
06 (95 – 110) Mancha cinza 01 H 1/2 0,25 Nenhuma 
08 (125 – 140) Mancha escura 02 DF 02 1,20 Nenhuma 
09 (140 – 155) Mancha escura 03 F 2/3 0,47 Cerâmica e carvão 
10 (155 – 170) Mancha escura 04 AF 02 0,90 Cerâmica e lítico 
10 (155 – 170) Mancha escura 05 AF 01 1,35 Cerâmica e lítico 

 

O sítio Porto Belo II, coordenadas 8.941.00/ 626.260, está localizado no mesmo 

terraço que da locação anterior, distante 300 m. Nele foram executadas três trincheiras: uma 

paralela ao São Francisco medindo 02 x 33 m (66 m2) e duas transversais, a primeira medindo 02 

x 20 m (40 m2) e a segunda 02 x 13 m (26 m2), sendo escavada uma área equivalente a 132 m2. 

Todas alcançaram profundidade de 1,35 m, sendo escavadas por níveis artificiais a cada 20 cm. 

Foram executadas seis camadas, todas com remanescentes diretos e indiretos da atividade 

humana, totalizando 54 peças líticas, 01 ocre, 385 fragmentos cerâmicos, 41 g de carvão, 16 

fragmentos de restos faunísticos, 01 fogueira estruturada com 26 blocos e 02 fragmentos de ossos 

humanos. 

Figura 3.13 – Planos transversais dos sítios Porto Belo I e II: 

 

Diferente do sítio anterior, a análise macroscópica da estratificação não 

demonstrou nenhuma diferença, sendo o sedimento representado por areia e silte muito bem 

compactado. Os vestígios materiais estavam distribuídos nas camadas da seguinte maneira: 

� Superfície (0 – 10 cm) – Foram evidenciados trinta e sete elementos líticos. 

� Camada 01 (entre 10 e 30 cm) – Foram evidenciados dezesseis elementos cerâmicos e 

onze peças líticas, ambos distribuídos irregularmente entre as trincheiras. Na transversal (T1) 
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entre as quadrículas BC 3/4 foi evidenciada uma mancha vermelha, sem vestígios materiais 

associados, medindo 1,11 m2. Na transversal (T2) fora evidenciada uma fogueira de 0,98 m2, 

estruturada por blocos, nas quadrículas LM 26/27, também sem remanescentes culturais 

associados. Na paralela o material ocorre espaçadamente, sem qualquer associação. 

� Camada 02 (entre 30 e 50 cm) – A escavação evidenciou 71 elementos cerâmicos e apenas 

03 peças líticas (01 artefato e 02 lascas brutas). Não há associações significativas, estando o 

material espalhado aleatoriamente. Na T1 foi evidenciada a fogueira 02, entre as quadrículas 

LM 3/4, medindo 0,74 m2. Na T2, muitas manchas no solo, todas não ultrapassando 0,10 m2, 

porém sem material arqueológico associado, ocorrendo o mesmo na paralela, sobretudo entre 

as quadrículas R 18/30. 

� Camada 03 (entre 50 e 70 cm) – É a camada com maior quantidade (numérica) de 

vestígios materiais, representados por 122 elementos cerâmicos e 15 peças líticas (03 lascas 

brutas, 01 núcleo e 11 resíduos). Não há associações (ver prancha em apêndices). 

� Camada 04 (entre 70 e 90 cm) – O material diminui, mas ainda há muitos elementos 

cerâmicos (48). Não foram evidenciados instrumentos líticos. Há uma mancha vermelha na 

trincheira transversal 02, quadrícula U 26, medindo 0,43 m2, sem material associado. 

� Camada 05 (entre 90 e 110 cm) – Foram evidenciados apenas 08 elementos cerâmicos e 

01 resíduo de quartzo, concentrados na transversal 01. Há uma mancha escura na paralela 

(R8), medindo 0,58 m2, sem material associado. 

� Camada 06 (entre 110 e 130 cm) – Aumenta significativamente os vestígios materiais, com 

presença de 54 elementos cerâmicos e 24 líticos. Na transversal 01 foi evidenciada uma 

mancha cinza entre a DH 3/4, com cerâmica associada, medindo 4,50 m2. 

Tabela 3.14 - Estruturas de combustão e manchas do sítio Porto Belo II: 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

01 (10 – 30) Mancha vermelha 01 BC 3/4 1,11 Nenhuma 
01 (10 – 30) Fogueira 01  LM 26/27 0,97 Nenhuma 
02 (30 – 50) Fogueira 02 LM 3/4 0,74 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha vermelha 02 V 26 0,43 Nenhuma 
05 (90 – 110) Mancha escura 01 R 08 0,58 Nenhuma 
06 (110 – 130) Mancha cinza 01 DH 3/4 4,50 Carvão e cerâmica 

 

3.2.1.9. Sítios Fazenda Velha I e II: 

  O sítio Fazenda Velha I, novamente trata-se de um sítio que em função da 

densidade artefatual e das próprias características do solo ocupacional preferimos classificá-lo 

como acampamento temporário para execução de atividades especializadas. Está situado em 

terras da fazenda Santa Cruz, município de Olho D’Água do Casado – AL, em um terraço 
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elevado à altura de 15,18 m em relação ao rio, margem esquerda do riacho Uruçu; coordenadas 

UTM: 8.941.800/ 8.941.730.  

Neste sítio, em especial, foi executada apenas uma trincheira transversal com 

dimensões de 02 x 18 m (36 m2) atingindo profundidade de 3,70m, escavadas por níveis artificiais 

a cada 20 cm, onde foram detectados quatro níveis arqueológicos com presença de poucos 

remanescentes culturais representados por 07 peças líticas, 92 fragmentos cerâmicos, 25 vestígios 

de fauna e 01 fogueira estruturada com 09 blocos.  Na análise da estratificação do sítio foi possível 

observar quatro pacotes sedimentares, a saber: (01) da superfície até aproximadamente 0,50 m, 

constituído por areia fina de tonalidade clara; (02) de 0,50 até aproximadamente 2,00 m, 

constituído por areia fina, silte e cascalhos, de tonalidade clara; (03) de 2,00 até aproximadamente 

2,40 m, constituído por areia e silte de tonalidade marrom escura; (04) de 2,00 até 3,70 m a equipe 

de escavação classificou como paleossolo. Segue a descrição da distribuição de material por 

camada: 

� Camadas 01 e 02 (entre 10 e 50 cm) – Material disperso entre as quadrículas sem 

associações ou concentrações significativas, não há manchas no solo. 

� Camada 03 (entre 50 e 70 cm) – Fora evidenciada uma fogueira (nº 01) com 0,70 m2 de 

dimensão, com material lítico (lascas brutas e um fragmento distal de lâmina polida), 

cerâmica e restos faunísticos associados.  

� Camada 04 (entre 70 e 90 cm) – sem material associado. 

 

Figura 3.14 – Planos transversais dos sítios Fazenda Velha I e II:                Foto 3.34 – Trincheira, Fazenda Velha I: 
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Figura 3.15 – Perfil topográfico dos sítios Fazenda Velha I e II: 

 

O sítio Fazenda Velha II, também um sítio de atividades específicas, estava 

situado no mesmo terraço que o sítio anterior, porém em nível mais baixo, em terras da fazenda 

Capelinha.  A escavação procedeu com a abertura de uma trincheira transversal com 02 x 13 m 

(26 m2), atingindo profundidade de 1,70 m, escavadas por níveis artificiais a cada 20 cm, onde 

foram realizadas cinco camadas. Foram evidenciadas 07 peças líticas associadas a uma fogueira 

estruturada com 26 blocos no último solo de ocupação. Na análise da estratificação foi possível 

observar quatro pacotes distintos, a saber: (01) da superfície até aproximadamente 0,30 m, 

constituído por areia, silte e cascalhos de tonalidade avermelhada; (02) 0,30 até aproximadamente 

0,90 m – piçarra acizentada; (03) 0,90 até aproximadamente 1,90 m, constituído por areia 

avermelhada; 1,90 m até o embasamento rochoso, paleossolo. Segue a descrição da distribuição 

de vestígios por camada: 

� Entre as camadas 01 e 03 (entre 10 e 70 cm) – Material distribuído irregularmente. Não há 

manchas no solo ou associações (concentrações significativas).  

� Camada 04 (entre 70 e 90 cm) – Grande fogueira entre as quadrículas H1/2, 1,12 m2, com 

muito material cerâmico e lítico (oito instrumentos). 

� Entre as camadas 05 e 07 (entre 90 e 150 cm) – solo estéril. 

� Camada 08 (entre 150 e 170 cm) – evidenciado um artefato isolado. 
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3.2.1.10. Sítios Saco da Onça I e II: 

  O sítio Saco da Onça I, outro sítio acampamento, estava localizado na fazenda 

São Francisco, município de Canindé de São Francisco, Sergipe; coordenadas 8.941.800/ 

625.480, em um terraço elevado a 5,40m. Nesta locação foram realizadas duas trincheiras: a 

transversal com 02 x 19 m (38 m2) e a paralela com 02 x 17 m (34 m2), sendo escavada uma área 

total de 72 m2, ambas atingindo uma profundidade equivalente a 2,60 metros, escavadas por 

níveis artificiais a cada 20 cm, realizando-se onze camadas.  A trincheira paralela apresentou 

remanescentes em cinco camadas e a paralela em sete, totalizando 32 peças líticas, 302 

fragmentos cerâmicos e 39 restos faunísticos. Na análise da estratificação do sítio foi possível 

observar dois pacotes sedimentares. O primeiro entre a superfície até aproximadamente 0,80 – 

0,90 m caracterizado pela presença de solo pouco compactado, composto por areia fina e silte, de 

tonalidade marrom claro. O segundo entre 0,80 – 0,90 m até o embasamento rochoso, composto 

por areia grossa, com maior fração de lama e cascalho, de tonalidade marrom escuro. Segue 

descrição por camada 

� Camada 01 (entre 10 e 30 cm) – A maioria dos vestígios está concentrada na trincheira 

paralela. Estão representados por elementos cerâmicos e líticos, ambos distribuídos 

irregularmente. Na quadrícula T11 há uma mancha escura de 0,42 m2 associada a um lítico e 

um fragmento cerâmico. 

� Camada 02 (entre 30 e 50 cm) – Distribuição irregular dos vestígios sem concentrações 

significativas. Há duas manchas de tonalidade cinza; um na quadrícula T4 (paralela), medindo 

0,37 m2 e outra da S14 (paralela), medindo 0,82 m2. Há uma grande concentração de vestígios 

líticos na S3 e S1, o que poderia sugerir uma oficina, entretanto os elementos evidenciados 

não fazem parte de um mesmo processo de redução (ver capítulo 05). 

� Camada 03 (entre 50 e 70 cm) – Apenas elementos cerâmicos espalhados de maneira 

irregular e sem associações. 

� Camada 04 (entre 70 e 90 cm) – Apenas elementos cerâmicos concentrados entre as 

quadrículas TS 12/9 (quinze elementos), com outros fragmentos cerâmicos espalhados 

irregularmente. 

� Camada 05 (entre 90 e 110 cm) – Foram evidenciados treze elementos cerâmicos 

espalhados irregularmente pela área. 

� Camada 06 (entre 110 e 130 cm) – Foram evidenciados cinco elementos cerâmicos, sem 

associações. 

� Camada 07 (entre 130 e 150 cm) – Camada estéril. 
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� Camada 08 (entre 150 e 170 cm) – Camada estéril. 

� Camada 09 (entre 170 e 190 cm) – Evidenciados 05 elementos cerâmicos nas quadrículas 

S 4/5 (paralela) e 05 nas P 5/4 (transversal). 

O sítio Saco da Onça II, como o anterior também classificado como sítio 

acampamento, estava localizado no mesmo terraço que o anterior, porém elevado a 7,80 m. Duas 

trincheiras foram abertas: a transversal com 02 x 12 m (24 m2), e a paralela com 02 x 10 m (20 

m2), ambas com profundidade equivalente a 1,80 m e escavadas por níveis artificiais a cada 20 

cm, em uma área total de investigação equivalente a 44 m2. Foram evidenciados os seguintes 

remanescentes: 18 peças líticas, 28 fragmentos cerâmicos e 01 fogueira estruturada com 21 

blocos.  

Na análise da estratificação desse sítio também foi possível observar dois pacotes 

sedimentares. O primeiro entre a superfície e 0,71 –1,07 m caracterizado pela presença de solo 

pouco compactado, composto por areia fina e cascalho de tonalidade cinza escura. O segundo 

entre 0,71 – 1,07m até o embasamento rochoso, composto por areia fina e silte, mais compacto, de 

tonalidade alaranjada.  

Figura 3.16 – Planos transversais dos sítios Saco da Onça I e II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sobre a análise da distribuição espacial dos vestígios nas camadas, os resultados 

foram: 

� Camada 01 (entre 10 e 30 cm) – os remanescentes encontravam-se distribuídos de maneira 

irregular pelas quadrículas, sem concentrações ou associações significativas. Há uma mancha 

escura na trincheira paralela, quadrícula F7, de 0,63 m2, sem vestígios arqueológicos 

associados. 
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� Camada 02 (entre 30 e 50 cm) – Foi evidenciada uma imensa fogueira com fragmentos 

cerâmicos associados, estando localizada entre as quadrículas BC 05, medindo 1,40 m2. Há 

um percutor isolado na quadrícula S5 (transversal) e poucos líticos entre as quadrículas FE 1/3 

(paralela). 

� Camada 03 (entre 50 e 70 cm) – Há pouco remanescentes na transversal, concentrados na 

S5 e uma mancha cinza de 0,51 m2 na E5 (paralela). 

Tabela 3. 15 – Estruturas de combustão e manchas dos sítios de atividades específicas: 
VITÓRIA RÉGIA I 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

03 (45 – 60 cm) Fogueira 01 F 9/10 0,48 
Carvão, lítico, cerâmica e restos 

faunísticos. 
03 (45 – 60 cm) Fogueira 02 H 9/10 0,52 Carvão 
04 (60 – 75 cm) Mancha escura 01 AP 9/10 0,36 Carvão 
05 (75 – 90 cm) Mancha escura 02 AX 09 0,63 Carvão e cerâmica 
05 (75 – 90 cm) Mancha escura 03 S 10 0,27 Carvão 
06 (90 – 105 cm) Mancha escura 04 AL 12/13 0,81 Carvão e cerâmica 
07 (105 – 120 cm) Mancha escura 05 V 09 0,67 Carvão 
07 (105 – 120 cm) Mancha escura 06 AZ 09 0,38 Carvão 

VITÓRIA RÉGIA II 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

01 (10 – 30 cm) Mancha Vermelha 01 H 3/4 0,23 Cerâmica. 
02 (30 – 50 cm) Mancha Vermelha 02 F 07 0,33 Sem associações. 
03 (50 – 70 cm) Fogueira 01 B-C 05 0,97 Cerâmica, lítico e carvão. 
 03 (50 – 70 cm) Mancha escura 01 M-L 06 0,20 Sem associações. 

CURITUBA I 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

05 (90 -110) Mancha escura 01 -- 0,81 Carvão 
OURO FI�O 

01 (10 – 30) Mancha escura 01  1,20 Carvão e cerâmica 
04 (70 – 90) Mancha vermelha 01 E 9-11 0,71 Carvão e cerâmica 

CABEÇA DE �EGO 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

01 (10 – 20) Fogueira 01 CD – 13 0,77 
Dez blocos de granito estruturados e 

muitos restos faunísticos 
03 (30 – 40) Mancha escura 01  0,28 Carvão e restos faunísticos 

TA�QUES 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

01 (10 – 30) Fogueira 01 GF 5/8 3,50 Carvão e lítico 
01 (10 – 30) Fogueira 02 LM 7/8 1,30 Carvão e cerâmica 
02 (30 – 50) Mancha escura 01 G 6/5 0,34 Carvão e cerâmica 
02 (30 – 50) Mancha escura 02 G 14/15 0,32 Carvão e lítico 
02 (30 – 50) Mancha vermelha 01 G 04 0,15 Nenhuma 
03 (50 – 70) Fogueira 03 G 05 0,80 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha escura 03 GF 3/5 2,87 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha escura 04 U 07 0,18 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha escura 05 Q 07 0,12 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha escura 06 P 07 0,23 Nenhuma 
05 (90 – 110) Mancha escura 07 J 08 0,42 Nenhuma 
07 (110 – 130) Mancha escura 08 GF 9/10 0,63 Nenhuma 
09 (150 – 170) Fogueira 04 GF 3/5 2,30 Cerâmica e muitos restos faunísticos 
09 (150 – 170) Fogueira 05 CD 7/8 1,60 Cerâmica, lítico e muitos restos faunísticos 

PORTO BELO I 
Camada Estrutura Localização Dimensões Associações 
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espacial (m2) 
01 (10 – 35) Fogueira 01 V 1/2 0,30 Cerâmica, restos faunísticos e líticos. 
02 (35 – 50) Fogueira 02 GH 1/2  0,72 Muita cerâmica e um raspador de sílex. 
02 (50 – 55) Mancha escura 01 B1 0,22 Nenhuma 
05 (80 – 95) Mancha vermelha 01 H 1/2  0,27 Nenhuma 
06 (95 – 110) Mancha cinza 01 H 1/2  0,25 Nenhuma 
08 (125 – 140) Mancha escura 02 DF 02 1,20 Nenhuma 
09 (140 – 155) Mancha escura 03 F 2/3 0,47 Cerâmica e carvão 
10 (155 – 170) Mancha escura 04 AF 02 0,90 Cerâmica e lítico 
10 (155 – 170) Mancha escura 05 AF 01 1,35 Cerâmica e lítico 

PORTO BELO II 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

01 (10 – 30) Mancha vermelha 01 BC 3/4 1,11 Nenhuma 
01 (10 – 30) Fogueira 01  LM 26/27 0,97 Nenhuma 
02 (30 – 50) Fogueira 02 LM 3/4 0,74 Nenhuma 
04 (70 – 90) Mancha vermelha 02 V 26 0,43 Nenhuma 
05 (90 – 110) Mancha escura 01 R 08 0,58 Nenhuma 
06 (110 – 130) Mancha cinza 01 DH 3/4 4,50 Carvão e cerâmica 

FAZE�DA VELHA I 
03 (50 – 70) Fogueira 01 R2 0,70 Lítico, cerâmica e restos faunísticos 

FAZE�DA VELHA II 
04 (70 – 90) Fogueira 01  H 1/2 1,12 Lítico e cerâmica associados 

SACO DA O�ÇA I 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

01 (10 – 30) Mancha escura 01 T 11 0,42 Carvão e lítico 
02 (30 – 50) Mancha cinza 01 T 04 0,37 Nenhuma 
02 (30 – 50) Mancha cinza 02 S14 0,82 Nenhuma 

SACO DA O�ÇA II 

Camada Estrutura 
Localização 
espacial 

Dimensões 
(m2) 

Associações 

01 (10 – 30) Mancha escura 01 F 07 0,63 Nenhuma 
02 (30 – 50) Fogueira 01 BC 05 1,40 Nenhuma 
03 (50 – 70) Mancha cinza 01 E 05 0,51 Nenhuma 

 
Tabela 3.16 – Classificação dos sítios arqueológicos da área 03: 

Sítio Classificação 
Justino Base/ habitação 

Curituba I Base/ habitação 
Curituba II Acampamento temporário com atividades envolvendo preparo e manutenção de ferramentas líticas 

Cabeça de Nego 
Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 

dos solos ocupações (estação de observação ?) 
Ouro Fino Acampamento temporário de atividades específicas ligadas à pesca. 
Tanques Acampamento temporário de atividades específicas ligadas à pesca. 
Topo Acampamento temporário de atividades específicas ligadas à pesca. 

Fazenda Velha I 
Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 

dos solos de ocupações. 
Fazenda Velha II 

Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 
dos solos de ocupações. 

Saco da Onça I 
Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 

dos solos de ocupações. 
Saco da Onça II 

Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 
dos solos de ocupações. 

Porto Belo I 
Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 

dos solos de ocupações. 
Porto Belo II 

Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 
dos solos de ocupações. 

Vitória Régia I Diferentes níveis ocupações – início: acampamento temporário. Períodos finais de ocupação: sítio habitação. 

Vitória Régia II 
Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 

dos solos de ocupações. 
Vitória Régia III Acampamento temporário de atividades específicas, não sendo possível averiguação do tipo de atividade pela observação 

dos solos de ocupações. 
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Fotos 3.35 a 3.40 – Sítios de atividade específica: 
 

       Vitória Régia 01 Vitória Régia 01 

Saco da Onça I e II Porto Belo II 

Tanques Topo 
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CAPÍTULO 04 

OS COJUTOS LÍTICOS DO BAIXO SÃO FRACISCO – ESTRATÉGIAS 

LABORATORIAIS, MODELOS UTILIZADOS E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA 

IDÚSTRIA. 

4.1. Metodologia: 

Nossa intenção ao pensarmos sobre as análises laboratoriais dos conjuntos 

artefatuais em estudo, vinculou-se a possibilidade de compreender as indústrias líticas em Xingó 

em termos diacrônicos e dinâmicos. Portanto, a fim de alcançarmos os objetivos propostos para 

esta tese, os vestígios de pedra foram submetidos à minuciosa observação de seus atributos 

tecnológicos e formais de forma que pudéssemos compará-los com a finalidade de obter o maior 

número possível de dados para a organização das seqüências operacionais. 

Dando continuidade aos trabalhos realizados para a dissertação de mestrado 

(Fagundes, 2004b), optamos em utilizar a ficha tecno-tipológica elaborada por Morais (1987, 

1988), por se tratar de um excelente referencial abrangendo itens importantes para uma 

perspectiva tecnológica, ou, em suas palavras: “A ficha tecno-tipológica em apreço procura 

abranger todos os itens de leitura necessários à compreensão de um objeto lítico integrante do 

conjunto de uma indústria...” (Morais, 1987, p.163). 

Sob esse viés, o material é passado por uma série de triagens, de forma que todos 

os itens possam ser analisados em seus atributos individuais da mesma forma que comparados 

entre si, compreendendo as relações que apresentaram entre eles, ao mesmo tempo em que os 

resultados entre os diversos conjuntos líticos também possam ser relacionados. 

Os trabalhos laboratoriais, neste caso, tiveram como intenção analisar todos os 

produtos e subprodutos de lascamento principalmente em sua dimensão tecnológica. Por isso foi 

necessária a realização de dados estatístico-comparativos, além da criação de gráficos, 

fluxogramas e tabelas que permitissem a visualização de como se deu a seqüência de gestos 

técnicos (Leroi-Gourhan, 1964, 1965; Brézillion, 1968; Morais, 1983, 2007; Boëda et alli, 1990; 

Karlin et alli, 1991; Sellet, 1993; Pelegrin, 2000; Bleed, 2001a, Fogaça, 2001) para manufatura 

dos artefatos, as marcas de uso visíveis, se houve processo de manutenção e reciclagem até a 

perda ou descarte dos mesmos. Três tipos de fluxogramas foram executados: 

� Um primeiro hipotético na tentativa de cercear todas as possibilidades para obtenção, 

manufatura e uso dos artefatos líticos; 

� Outro destacando as principais características tecnológicas de artefatos selecionados por 

sítio; 
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� E, finalmente, um fluxograma geral, também hipotético, da cadeia operatória lítica por 

sítio. 

Para análise comparativa utilizamos os seguintes padrões: 

� Os conjuntos artefatuais foram divididos por sítio arqueológico, onde foram analisadas as 

principais características da indústria conforme postulado acima (análise inter sítios).  

� Dentro destes conjuntos individuais (por sítio) foi realizada uma subdivisão temporal, 

conforme profundidade do material (seguindo a ordem das decapagens ou camadas 

arbitrárias). Assim, pode-se compreender se dentro destes sítios ocorreram variações no 

tempo, tanto em relação ao modo de conceber como de manufaturar os 

instrumentos/artefatos líticos (análise intra-sítios). 

Além disso, privilegiamos a localização espacial de cada peça ou conjunto de 

peças, de modo que pudéssemos inferir seu papel, mesmo que dedutivamente, nas atividades 

cotidianas. Ou seja, no registro arqueológico aparecem associadas as quais estruturas? Fogueiras, 

sepultamentos, fundo de cabana, restos faunísticos etc. Portanto, todos os conjuntos foram 

analisados na perspectiva do sítio, isto é, observando como em cada nível arqueológico o material 

lítico ocorria e quais suas principais características formais e tecnológicas (numa perspectiva intra-

sítio, ou seja, temporal). 

Feitas as primeiras análises por sítio, iniciamos a segunda fase de comparação, 

agora inter sítios, verificando se existiu algum tipo de relação entre as locações tanto na 

perspectiva espacial (dentro dos aportes de complexo situacional de sítios), quanto numa 

abordagem temporal, buscando compreender as causas da variabilidade ou possíveis recorrências 

entre um sítio e outro. Destarte, nossa intenção foi estabelecer um diálogo entre os diversos 

conjuntos líticos, compreendendo-os tanto na perspectiva da peça (em sua individualidade), 

quanto do conjunto em si, ou seja, dos gestos técnicos dentro de uma abordagem que foca e, 

posteriormente, compara cada etapa da cadeia operatória dos diferentes sítios1.  

Grosso modo, foram utilizadas categorias que ora focalizaram a sincronia ora 

privilegiaram a diacronia em todas as esferas possíveis de interpretação destes conjuntos, isto é, 

como para todas as questões levantadas desta tese privilegiamos uma visão holística e sistêmica 

dos fenômenos
2. Neste caso, as variáveis exploradas buscaram prioritariamente as relações entre 

os conjuntos líticos, intentando a possibilidade de compreender as recorrências e mudanças no 

                                                
1 O instrumento lítico em sua individualidade (compreendendo os gestos da manufatura); o instrumento em seu conjunto e suas 
relações tecnológicas; o instrumento em seu sítio (compreendendo o papel da locação dentro do sistema cultural); o instrumento no 
espaço e no sistema produtivo etc. Deste modo, cada instrumento/ artefato em suas particularidades e suas relações com o conjunto 
do qual faz parte, coopera para compreensão de traços do modo de vida, do comportamento e da cultura de grupos pré-históricos. 
2 Mesmo tendo como preocupação prioritária às relações entre os vários conjuntos líticos. 
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registro arqueológico em longa duração dentro dos aportes teóricos e abordagens laboratoriais 

aqui descritos. Portanto, exploramos as seguintes características das peças líticas (Para detalhes, 

Fagundes, 2004b): 

� Tipologia e morfologia: utilizando os aportes consolidados por Morais (1983, 1987, 

1988, 2007), de classificação de peças líticas, conforme suas características tecnológicas e 

funcionais. 

� Estado de utilização: nesta categoria as peças são enquadradas em peças brutas (ou 

instrumentos, que apresentam marcas de sua utilização, entretanto sem que houvesse 

modificação intencional em sua morfologia); artefatos (peças intencionalmente modificadas 

para atender determinada necessidade social). 

� Matéria-prima: qual tipo de rocha foi preferido para manufatura das ferramentas líticas, 

sobretudo se é possível identificar esta escolha por meio do exame dos conjuntos líticos. 

Outrossim, localização das fontes de matéria-prima, possibilidades e restrições para 

obtenção/transporte e processamento foram variáveis também privilegiadas em nossas 

análises (Cf. Pecora, 2001, 2002). 

� Estado de superfície: ou seja, quantidade de córtex presente nas peças e como esta 

responde às questões referentes às seqüências de gestos técnicos executados pelo artesão 

pré-histórico. 

� Talhe e debitagem: qual tipo de lascamento foi preferido, se há relações com um tipo 

específico de matéria-prima, percutor, sítio, aspectos funcionais etc. 

� Tipo de talão (quando lascas) ou plano de percussão (núcleos): buscando compreender 

as etapas do processo de debitagem, analisando o tipo, os ângulos (interno e externo), 

características tecnológicas, cornija etc. 

� Marcas de uso: analisar os instrumentos apresentando as marcas que caracterizam seu 

uso (serrilhado, desgaste, polimento, quebra, fricção etc). 

� Dimensões das peças: comprimento, largura, espessura e peso. 

� Descrição dos retoques nos artefatos. 

� Descrição das faces internas e externas das peças: identificando nervuras, quebras, 

seqüência dos gestos (quando possível), das retiradas preparatórias e outras características 

relevantes. 

� Processos de manutenção e reparo dos artefatos – quais modificações foram 

executadas. 

� Análise dos núcleos: esgotados ou não, tipo de tecnologia de debitagem empregada, 

dimensões, reaproveitamento etc. 
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� Análise dos resíduos de lascamento: dimensões, etapa da debitagem que se enquadram 

etc. 

� Análise de acidentes de lascamento: ultrapassagem, fraturamento siret, bulbo côncavo 

difuso etc. 

Feitos estes primeiros exames laboratoriais damos início à tabulação dos dados 

comparativos por conjunto, estes representados pelas triagens apontadas por Morais (1987, 1988). 

A Primeira Triagem organiza o material lítico em quatro categorias: 

� Massas primordiais: trata-se dos suportes naturais de matéria-prima potencialmente 

aptos ao lascamento (seixos, blocos, plaquetas, nódulos, cristais etc). 

� Matriz: compreende os núcleos coletados na escavação; 

� Produtos de talhe, debitagem e retoque: trata-se dos produtos do processo de 

debitagem ou talhe, portanto, lascas, lamelas, lâminas, lascas de retoques, resultantes do talhe 

ou debitagem.  

� Resíduos: parte importante da análise tecnológica, os resíduos são os materiais que não 

se enquadram nas categorias anteriores, podendo ser estilhas, resíduos de lascamento, 

fragmentos de matéria-prima, lascas acidentais etc. 

Na Segunda Triagem o material é reorganizado em novas classes tendo em vista 

marcas de utilização ou transformação proposital da morfologia para atender determinada escolha. 

� Peças brutas: são aqueles instrumentos que não apresentam marcas de uso ou evidências 

de talhe e/ou retoque. Nessa categoria estão integrados os núcleos que não apresentam 

evidências de utilização posterior; lascas corticais, de talhe e ou de debitagem e os produtos 

de retoques, ambos não apresentando nenhuma marca de utilização; 

� Peças utilizadas (instrumentos)3: são os instrumentos que apresentam marcas evidentes 

de utilização (serrilhado nos bordos; polimentos; desgastes; mordidas etc.). Objetos naturais 

com marcas de utilização também são encaixados nessa categoria, tais como seixos 

utilizados como percutores ou mãos-de-pilão; 

� Peças talhadas e/ou retocadas: essa categoria diz respeito aos artefatos, são os suportes 

modificados com a intenção explícita de confeccionar um instrumento que atenda a um 

determinado fim. 

                                                
3 Na análise laboratorial, em face da impossibilidade de visualização macroscópica das marcas de utilização em muitas lascas, 
sobretudo aquelas manufaturas em quartzo, que eram utilizadas em atividades momentâneas e imediatamente descartadas, foi 
preferido enquadrar todas estas “ferramentas” como peças brutas, sendo que na descrição individual de cada uma observamos os 
traços que indicassem possíveis usos. Lascas fragmentadas, ou sem os estigmas claros do processo de redução foram classificadas 
como resíduos. 
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Em seguida, com os resultados tabulados das triagens, iniciaram-se as 

comparações entre as demais categorias: matéria-prima, presença de córtex, tipos e propriedades 

do talão, tipo de lascamento, retiradas preparatórias, retoques, dimensão das peças etc4. 

 

4.2. Análise da matéria-prima: procura, obtenção, transporte e apropriação: 

A compreensão das diversas categorias envolvidas na procura, obtenção, 

transporte e processamento da matéria-prima; é essencial para a reconstrução das cadeias 

operatórias líticas, na medida em que estas categorias estão relacionadas a toda a organização 

tecnológica do grupo, definindo padrões de manufatura, manutenção, reciclagem e descarte dos 

implementos líticos (Morais, 1983, 2007; Andrefsky, 1994; Bamforth, 1989, 1991; Tomka, 1993, 

2001; Daniel Jr., 2001; Pecora, 2001; Fagundes, 2004b, 2004d, 2005a, 2006b, 2006c).  

A escolha por uma rocha; por um tipo de técnica de redução aplicada para 

facilitar o transporte da matéria-prima (sob forma de pré-formas ou núcleos) ou mesmo para 

manufatura de um instrumento; enfim, cada passo da cadeia operatória pode estar vinculado às 

várias facetas do universo social e cultural de um grupo, desde manutenção da tradição obtida pelo 

sistema cognitivo até a convergência com alguma atividade social específica, tal como técnica de 

descarne de uma caça, fabricação de um tipo peculiar de instrumento para melhor desempenho 

em determinado trabalho etc. (Sackett, 1982, 1990; Bamforth, 1986, 1990; Kuhn, 1992; 

Andrefsky, 1994, 2001; Schangler, 1995; Nash, 1996; Pecora, 2001, 2002; Carr & Bradbury, 

2001). 

  Ao considerarmos a manufatura de implementos líticos como um processo, 

subentende-se que este tem um começo e um fim. Vinculando-o ao conceito de cadeia operatória 

este processo inicia-se com algum nível relacionado à obtenção e apropriação da matéria-prima 

lítica culminando no seu abandono à formação do registro arqueológico. Conforme destacado por 

Pecora, subentende-se que cada etapa, isto é, cada estágio particular de redução, por sua vez, pode 

ocorrer em diferentes sítios, fato que explica a quantidade de trabalhos que usam o estudo de 

indústrias líticas na busca de respostas relacionadas a tipo de sítio, sistema de assentamento, 

mobilidade etc. (Pecora, 2001, p.174. Vide também Ricklis & Cox, 1993).  

Podemos apresentar quatro etapas simplificadas para apropriação da matéria-

prima, cada uma representando uma estratégia distinta e, posteriormente, influenciando na 

formação de um tipo distinto de sítio, a saber: (01) Procura e obtenção das jazidas líticas; (02) 

                                                
4 Os resultados estão expostos no capítulo 05. 
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Técnicas de redução para o transporte5; (03) Apropriação propriamente dita com a manufatura dos 

implementos almejados; (04) Processo de manutenção ou reciclagem. 

Entretanto, esta relação é um tanto mais complexa como destacado por 

Andrefsky (1994). Para o referido autor não há como inferir certas estratégias tecnológicas sem a 

compreensão efetiva da disponibilidade de matéria-prima disponível aos artesãos pré-históricos à 

fabricação dos instrumentos líticos, tanto em relação à abundância quanto à qualidade, como 

veremos a seguir. Deste modo, a matéria-prima acaba por estar vinculada a todas as etapas da 

cadeia operatória e as estratégias da organização tecnológica de grupos pré-históricos, por isso 

a supervalorização que é dada a esta categoria. Questões variadas surgem na medida em que o 

arqueólogo começa a pensar sua atuação dentro do processo de manufatura, podemos citar: 

� A procura está associada a outras atividades sociais? É específica? É aleatória? 

� Disponibilidade, quantidade e diversidade de matéria-prima interferem nas características 

da indústria? 

� Do mesmo modo, como as facilidades e restrições relacionadas ao transporte se 

enquadram no sistema produtivo (Cf. Pecora, 2002)? 

� Onde se inicia o processamento da matéria-prima? Quais são seus condicionantes? 

� Como facilidade de obtenção, qualidade, diversidade, transporte influencia nas 

‘características de performance’ de um implemento lítico (Cf. aportes de Schiffer & Skibo, 

1997)? 

� A disponibilidade de matéria-prima, tanto em relação à abundância quanto à qualidade, 

influencia na produção de implementos líticos? Como a disponibilidade pode afetar nas 

características relacionadas à mobilidade e sistema de assentamento de grupos pré-

históricos? 

� Há escolhas alicerçadas pelo sistema de ensino-aprendizado que levem os artesãos pré-

históricos à procura de um específico tipo de matéria-prima, mesmo que a fonte seja distante 

do sítio base? Ou a mudança de paisagem (por qualquer motivo) e, conseqüentemente, o 

surgimento de novas matérias-primas, causa uma mudança significativa no sistema 

tecnológico? (Vide Schiffer, 2005; Jones et alli, 2003). 

� A mudança de matéria-prima causa realmente modificação significativa em todas as 

etapas da cadeia operatória ou permanecessem alguns traços decorrentes da ‘tradição’? 

                                                
5 Cf. Pecora os diferentes estágios de transporte de matéria-prima podem ser uma das principais limitações da organização 
tecnológica de um grupo, inclusive interferindo muito mais na densidade de vestígios líticos nos sítios contemporâneos de uma área 
que o tempo de ocupação, propriamente dito: “Artifact density (artifact quantity) is not directly related to occupation intensity, but is 
instead dependent on the transport stage employed over geographical space. In other words, it is expected that artifact density is 
proportionate to the level of bifaces complexity and transport stage employed at a given location. Earlier transport stages will 
generate higher quantities of debris in comparison to later transport stages” (Pecora, 2002). 
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� Quais os aspectos ‘funcionais’, ‘culturais’ e ‘simbólicos’ da preferência pelo uso de 

determinada matéria-prima? Estas distinções, um tanto quanto arbitrárias, são reais para o 

grupo ou construções decorrentes de nossas classificações e sistematizações? O registro 

arqueológico responde (ou elucida) tais distinções? 

� Por outro lado, como o registro arqueológico pode responder, ou melhor, indicar todas 

estas questões? 

Os trabalhos de Binford (1980) como Nunamiut de estratégia coletora 

demonstram que as indústrias líticas podem indicar os diversos ‘estágios’ da organização 

tecnológica de um grupo, sobretudo no que diz respeito a tipo (função de sítio), mobilidade e, 

conseqüentemente, sistema de assentamento. Entretanto, como poderemos distinguir tais 

características por meio do registro arqueológico? Hipoteticamente, sítios com grande quantidade 

de resíduos de descorticamento podem representar o primeiro estágio da debitagem, referindo-se 

ao processo de preparo do núcleo para transporte (Andrefsky, 1994; Pecora, 2001, 2002). 

Locações com presença de núcleos, percutores, resíduos em vários estágios representaria o local 

de lascamento, um bolsão (Morais, 1983, 2007). Locais com presença maciça de artefatos (e 

associações) podem indicar a área onde as atividades sociais eram levadas a cabo (Fagundes, 

2004b, 2006c). 

Bamforth (1986) também apresenta informações e resultados que indicam que o 

tipo de matéria-prima disponível é responsável pela organização tecnológica de um dado grupo, 

definindo questões relacionadas às estratégias de curadoria e expediência, manutenção e 

reciclagem, mobilidade e sistema de assentamento. Neste caso, a produção de artefatos (curados 

ou expedientes) ou a intensidade de reciclagem e manutenção, por estarem relacionadas à 

disponibilidade da matéria-prima rochosa, são processos que acabariam por influenciar todo o 

sistema de assentamento de um grupo, com a formação de sítios distintos conforme a organização 

tecnológica da indústria lítica, já que esta estaria intimamente vinculada às questões referentes à 

matéria-prima (Bamforth, 1986, p.48). 

De qualquer forma neste trabalho partimos da premissa que a organização 

tecnológica de um grupo baseia-se essencialmente na disponibilidade de matéria-prima rochosa 

para a fabricação do instrumentário lítico, influenciando inclusive nos aspectos inerentes à 

mobilidade, complexo situacional de sítios e sistema de assentamentos (Cf. Andrefsky, 1994). 

Portanto, a escolha por um determinado tipo de rocha está associada a vários fatores, sobretudo 

relacionada à tradição tecnológica do grupo, definindo as possibilidades que poderiam ser 

assumidas pelo artesão pré-histórico, a saber: 
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� Sistema de assentamento, isto é, a fixação de um grupo em uma determinada área pode 

estar intimamente relacionada às possibilidades de obtenção e transporte da matéria-prima 

utilizada para a manufatura de seus instrumentos, que, por sua vez, estão em consonância 

com o seu sistema produtivo e por isso sendo mantido de geração a geração; 

� As etapas de produção de um artefato lítico, isto é, determinando onde o processo de 

manufatura tem início: na fonte de matéria-prima, onde se inicia o processo de redução do 

núcleo, cooperando para o transporte, por exemplo, ou mesmo para a verificação prévia da 

qualidade da rocha para o lascamento; ou no assentamento, no caso da fonte ser próxima ao 

mesmo, ou quando o transporte não seja um problema para o artesão; 

� Armazenamento e estoque de matéria-prima no assentamento; 

� A disponibilidade (tanto relacionada à quantidade de rochas ou facilidade de transporte) 

pode definir o processo de manutenção e reciclagem dos instrumentos; 

� A facilidade de obtenção de determinado tipo de rocha pode definir as configurações de 

uma indústria, podendo ser classificado como expediente ou de curadoria; 

� A qualidade da matéria-prima, por sua vez, é um fator importante dentro da cadeia 

operatória lítica, pois se relaciona diretamente aos gestos técnicos que darão forma ao 

instrumento, exigindo maior ou menor perícia do artesão; assim, as seqüências de redução 

para a obtenção de suportes para os instrumentos podem estar relacionadas à qualidade 

oferecida pela rocha ao lascamento; 

� Incursão à procura de matéria-prima em lugares distantes do sítio, por exemplo, podem 

gerar contatos inter-étnicos importantes à tradição tecnológica; 

� Toda organização tecnológica, neste caso, pode estar relacionada à disponibilidade e 

aquisição de matéria-prima; 

� A atividade social pode ser outro item associado às matérias-primas líticas obteníveis, 

permitindo maior ou menor eficiência a uma dada tarefa, 

� Os tipos de instrumentos produzidos podem estar relacionados à qualidade de matéria-

prima, isto é, o tipo de fratura obtida pela rocha pode oferecer bordos cortantes ou pode 

haver necessidade de retoques etc. 

No caso específico de Xingó a captação de matéria-prima pode ter sido efetuada 

por três maneiras distintas: 

� Captação de seixos rolados disponíveis em vários tipos de rochas na confluência entre 

riachos e o São Francisco, neste caso muito próximo aos sítios residenciais. 
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� Captação de blocos, mais avolumados, disponíveis no pediplano sertanejo. Neste caso, 

exigiria excursões à procura da melhor matéria-prima à manufatura dos implementos líticos 

desejados6. 

� Captação de pequenos blocos, sobretudo de quartzo, estes facilmente encontrados nos 

terraços. 

Conseqüentemente, a maneira captação de matéria-prima mais provável foi a 

coleta em cascalheiras comuns no encontro do rio São Francisco e afluentes. Segundo Ab’Saber 

(1997), os artesãos pré-históricos que habitaram Xingó tinham a sua disposição uma variedade de 

fragmentos de rochas de vários tipos, tamanhos e resistência, “(...) fragmentos de rochas, seixos 

granulosos trabalhados pelo rio, desde Paulo Afonso até muito além de Xingó” (Ab’Saber, 1997, 

p.11). 

Fluxograma 4.1 - Procura, obtenção e transporte de matéria-prima: método de análise (Fagundes, 2004b): 

 

                                                
6 Em prospecções sistemáticas realizadas no Complexo 'Malhada Grande' foi possível coletar em áreas próximas as lagoas muitos 
núcleos de sílex, geralmente com poucas retiradas de lascas corticais, longas e laminares, indicando processos de teste e coleta de 
matéria-prima. 

Matéria-prima
(procura, aquisição e transportes)

Transporte

Matéria-prima transportada
em antecipação ao uso

A aquisição da matéria-
prima ocorre durante a
execução de outras
atividades sociais

Em que estado foi
transportada?

a) Previamente trabalhada

 b) Sob forma de instrumentos semi-
acabados

c) Em estado natural (seixos/ blocos/
nódulos)

COMO OBSERVAR ESSAS QUESTÕES NO REGISTRO ARQUEOLÓGICO?

Análise dos núcleos
Análise dos atributos
tecnológicos e formais

das lascas

Há lascas iniciais?

Quais as formas das
lascas?

Qual o processo de
debitagem?

Porcentagem de
estilhas/resíduos

Há seixos naturais
com propensão ao
lascamento no sítio?
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Todas as rochas evidenciadas no registro arqueológico são, até hoje, facilmente 

captadas (mesmo com o impacto ambiental causado pela construção do lago da UHE-Xingó). O 

sílex, o arenito silicificado e o quartzito foram obtidos, sobretudo, em forma de seixos rolados em 

diferentes morfologias (globulares, alongados, achatados, quadrangulares, disformes etc.), já o 

quartzo tem sua captação representada pela apropriação de seixos e de pequenos blocos 

retangulares (estes últimos facilmente encontrados tanto na região dos terraços como no pediplano 

sertanejo). 

Estas hipóteses, por sua vez, ramificam-se em várias outras tantas possibilidades, 

em que cada uma oferece novos indícios sobre a organização tecnológica dos grupos que 

anteriormente habitaram os terraços do São Francisco. Nossa maior suposição é que eram nos 

terraços que as atividades cotidianas foram efetivamente levadas a cabo, neste caso a geografia 

cultural estaria 'centrada' neste compartimento em específico (Binford, 1982), o que não impede a 

extrapolação hipotética do uso dos demais compartimentos da área pelo grupo (grupos). 

As demais atividades que exigiam sua execução em outro espaço, portanto 

demarcando a mobilidade do grupo, eram efetivadas com incursões ao pediplano sertanejo. 

No que pudemos observar que sobre a apropriação da matéria-prima há algumas 

realidades distintas, a saber: 

� O pré-preparo de suportes ocorrera na região de captação; 

� Grande parte dos sítios não apresenta todos os estigmas de lascamento, sendo que em 

alguns (Topo, Curituba II, Tanques, Cabeça de Nego e as Fases 01 e 02 do sítio Justino 

referente às ocupações de caçadores coletores), há uma taxa muita elevada de instrumentos e 

estigmas que indicam a manutenção dos mesmos. Outros como o Justino e o Curituba I 

(durante as ocupações ceramistas – Fases 03, 04 e 05 para o Justino –, considerados aqui 

como áreas de habitação semi-permanente), por sua vez apresentam um número elevado de 

cultura material, sobretudo no que diz respeito aos resíduos de lascamento (estilhas, resíduos, 

núcleos etc.). 

� A hipótese de captação específica de matéria-prima no pediplano é pouco provável, assim 

como a manufatura sendo realizada nesta área, tendo em vista, sobretudo, os gastos 

desnecessários em captar matéria-prima nos terraços, para levar a cabo a manufatura no 

pediplano, para novamente trazer este artefato ao terraço para o desenvolvimento das 

atividades sociais. É notória a classificação dos artefatos em Xingó como expeditos, sendo 

que muitas poucas peças podem ser consideradas de curadoria, assim, quais as vantagens de 



 

 
216 

se produzir artefatos expedientes em áreas distantes do sítio onde as atividades sociais eram 

levadas a cabo?7 

� Na maioria dos conjuntos artefatuais os núcleos foram muito pouco aproveitados e uma 

minoria fora reaproveitado como artefatos (sobretudo raspadores laterais). Tal fato pode ser 

compreendido por: 

� Disponibilidade da matéria-prima; 

� Concepção da “maneira de fazer” (dos gestos técnicos), que notoriamente preferiam lascas 

corticais e semicorticais, que recebiam (após a retirada nos núcleos), golpes de adelgaçamento 

dos bordos, seguidos, ou não por retoques. 

De maneira geral, em todos os sítios há uma regularidade no uso da matéria-

prima e apropriação das mesmas para manufatura dos implementos líticos. As matérias-primas 

mais utilizadas foram: o quartzo, sílex, quartzito e arenito silicificado, raramente ocorrem peças 

em granito. 

  O sílex, seguido pelo arenito silicificado, é a rocha preferida para manufaturas dos 

artefatos stricto-sensu (sobre lasca e sobre seixos, unifaciais e bifaciais), sendo que os 

instrumentos mais bem elaborados foram confeccionados nestas matérias-primas. O quartzo, 

mesmo sendo a matéria-prima quantitativamente mais representada nos conjuntos artefatuais 

como um todo, tem seu uso restrito à produção de instrumentos expedientes e aos pequenos 

raspadores sobre bloco, ou seja, o quartzo, rocha reconhecidamente de difícil debitagem, sofrera 

poucas transformações, sendo que, de forma geral, foram executadas retiradas abruptas nos 

bordos de forma a criar reentrâncias cortantes (raspadores sobre bloco). Neste caso, a matéria-

prima estaria condicionando a manufatura dos implementos líticos sensivelmente. 

  O quartzito ocorre com mais freqüência no registro de caçadores coletores no 

tocante à produção artefatual, enquanto entre os grupos ceramistas foram utilizadas lascas corticais 

(sobretudo de calotagem), para manufatura de raspadores semicirculares. O uso desta rocha como 

percutores e bigornas é constante em todos os sítios. As demais matérias-primas evidenciadas são 

de baixa representatividade, sendo utilizadas de maneira muito restrita, entre elas podemos citar: o 

minério de ferro, a calcedônia e a amazonita (utilizada na produção de adornos corporais: 

tembetás e broches). 

Silva, Vergne & Possi (2001), ao discutirem a filiação cultural dos conjuntos 

líticos em Xingó, utilizando como estudo de caso o conjunto artefatual do sítio Justino, discordam 

da colocação de alguns autores que anteriormente tinham realizado estudos, por amostragem, 

                                                
7 Questões relacionadas ao transporte, vide Pecora (2001). 
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destes conjuntos artefatuais (Jerônimo & Cisneiros, 1997; Fogaça 1997; Martin, 1997), 

classificando-os como constituído por “artefatos pouco elaborados e lascas pouco ou nada 

retocadas” (Silva, Vergne & Possi, 2001). 

De certo, uma análise mais acurada dos conjuntos artefatuais demonstra a 

existência de artefatos retocados (sobretudo de sílex e alguns exemplares de quartzo).   Entretanto, 

os autores apresentam a hipótese de que a não filiação do conjunto artefatual à Tradição Itaparica 

se deve à má qualidade da matéria-prima.  

  Oliveira et alli (2005), em seu estudo sobre o sítio Jerimum, importante 

assentamento arqueológico em Xingó, localizado na área 04; também creditam a qualidade da 

matéria-prima disponível responsabilidade pela “expediência” em Xingó, diferente do que ocorre 

no médio São Francisco, com indústrias apresentando artefatos finamente manufaturados e 

retocados, filiados à Tradição Itaparica. 

  Ainda segundo os autores, o conjunto artefatual, grande parte constituído por 

peças de quartzo (75,0%); é caracterizado pela multifuncionalidade, na maioria peças 

“descartáveis” em função da técnica rudimentar em que foram confeccionadas, com exceção 

daquelas de sílex. Afirmam ainda que o sítio Jerimum possa ser classificado como sítio 

acampamento, tendo em vista a expediência do material e a quase ausência de artefatos (Oliveira 

et alli, 2005, p.114). 

  Em função destas e outras peculiaridades, os autores acreditam ser inviável 

classificar o conjunto lítico do Jerimum em uma Tradição, sendo que “Apenas uma análise mais 

detalhada de todo material lítico evidenciado no sítio, poderá permitir traçar um perfil tecnológico 

dos grupos que habitaram o terraço” (Oliveira et alli, 2005, p.114). 

  A literatura tem apontado8 realmente que a qualidade da matéria-prima influencia 

sensivelmente o processo tecnológico das cadeias operatórias líticas. Também é verdade que 

muitos implementos em Xingó, sobretudo em sílex, foram manufaturados em rochas com vácuos 

e incrustações que notoriamente dificultariam na elaboração dos gestos técnicos e, 

conseqüentemente, no produto final. 

  Porém, a constituição de uma indústria lítica, sua cadeia operatória, está vinculada 

a uma série de etapas iniciadas com a ‘mentalização’ do artefato (pré-concepção: O que fazer? 

Para que fazer? Como fazer? Cf. Karlin & Julien, 1995; Fogaça, 2001), das experiências 

aprendidas e acumuladas, enfim, de uma pré-concepção do utensílio a ser manufaturado, que é 

                                                
8 Sobretudo os trabalhos de Andrefsky (1994, 2001), Bamforth (1986, 1990, 1991) e Pecora (2001, 2002). 
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seguida pelas escolhas “culturais” que desencadeiam o processo de procura, obtenção e transporte 

da matéria-prima, manufatura, uso social e descarte (para ser sucinto).  

Ou seja, é verdade que os conjuntos artefatuais do Justino e do Jerimum9 

apresentam grande número de matéria-prima de qualidade “inferior” (mas há sílex de excelentes 

propriedades), mas nos demais sítios de nossa área de estudo e dos componentes da área 

arqueológica 01 e 02, apresentam matéria-prima com excelentes propriedades ao lascamento, 

provavelmente trazidas pelo rio. 

  De qualquer forma, não acreditamos na filiação cultural dos conjuntos artefatuais 

de Xingó à Tradição Itaparica, mas por questões que estão além da qualidade da matéria-prima 

rochosa, e concordamos com Fogaça (1997) e Jerônimo & Cisneiros (1997) que a característica 

predominante do material lítico no Justino é a expediência. 

 

4.3. Caracterização geral da manufatura lítica em Xingó – estado de superfície, técnicas de 

lascamento, adelgaçamento, retoques10: 

  Os diversos sítios que compõem a área arqueológica em estudo têm como 

particularidade à obtenção de lascas corticais e semicorticais para o uso direto ou para a 

continuidade do processo de manufatura para obtenção das ferramentas almejadas ao desempenho 

das atividades sociais. Além disso, considerável parte do conjunto artefatual está composta por 

raspadores sobre seixo (unifaciais na maioria, mas também há registro dos bifaciais) e raspadores 

sobre bloco.  

Não há nenhum artefato semelhante aos conjuntos artefatuais associados à 

tradição Itaparica. Essa ausência é uma questão importante que independe do nosso interesse em 

classificar ou não a indústria lítica conforme os pressupostos de tradição cultural (Araújo, 2007a). 

Ou seja, a questão chave é inferir sobre as possíveis causas do por que dos conjuntos artefatuais 

evidenciados em Xingó não apresentarem características da tradição Itaparica. 

  Se levantarmos a suposição que os sítios bases estavam localizados 

exclusivamente no pediplano sertanejo; que esses grupos estariam se movendo pela paisagem e 

que, dessa forma, poderia, até mesmo, ocorrer trocas interbandos; provavelmente alguns artefatos 

poderiam ter sido evidenciados no registro arqueológico de caçadores coletores, mesmo que 

isolados. Todavia isso não ocorre. Não acreditamos na hipótese de qualidade de matéria-prima, 

mesmo porque as prospecções realizadas nos últimos anos têm localizado fontes de arenito 

                                                
9 Que tive o privilégio de realizar observações prévias, sob autorização da Profa. Dra. Cláudia Alves de Oliveira (UFPE), a quem 
sou extremamente grato por esta e outras gentilezas. 
10 Neste subitem serão apresentados os atributos gerais das indústrias, sendo que o detalhamento e especificidades serão tratados nos 
capítulos 05 e 07. 
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silicificado, sílex e quartzito de excelentes propriedades ao lascamento. Assim, se nos 

permitíssemos realizar uma interpretação mais ‘funcional’, essa ausência não poderia estar 

associada ao tipo de atividade desenvolvida, ou melhor, as exigências sociais para a indústria 

lítica? 

  Como já foi discutido, obviamente há instrumentos mais bem acabados, 

sobretudo em matéria-prima mais ‘nobre’ à debitagem, que dadas às características dos bordos 

(manutenção/ reparos), estariam sendo preservados em função da qualidade de matéria-prima e 

durabilidade (quiçá flexibilidade da ferramenta). O inventário tecnológico do grupo (ou grupos) 

que ocuparam Xingó deveria estar composto por ferramentas em diferentes matérias-primas, não 

apenas o lítico. Além disso, se pensarmos em grupos mais pescadores do que caçadores (como o 

registro arqueológico tem apontado), qual seria o papel dos líticos lascados nessa organização 

sócio-tecnológica? 

  Assim, para maior compreensão das indústrias líticas que compõem os conjuntos 

em foco, se fez necessária à análise de como estes implementos líticos estavam sendo “pensados” 

e “manufaturados” para que, deste modo, pudéssemos inferir suas aplicações cotidianas nas mais 

diferentes atividades sociais, as formas de manutenção, reparos e reciclagem e, 

concomitantemente, as formas de descarte, ou seja, as cadeias operatórias que vislumbra a 

possibilidade de decodificação do contexto arqueológico para o contexto sistêmico (Cf. Schiffer, 

1972, 1987). Para tanto foi fundamental o exame de todos os atributos formais e tecnológicos, 

tanto numa perspectiva sincrônica quanto diacrônica, de forma a mapearmos os estigmas de 

lascamento observáveis em cada conjunto e, então, realizarmos os dados comparativos e 

estatísticos que permitiriam a compreensão de um estilo (ou não), dentro dos aportes teóricos 

elucidados no capítulo 01. 

  A análise da superfície cortical de um instrumento lítico é de suma importância 

dentro do contexto etnográfico de cadeias operatórias. Por meio dela podemos indicar 

características ímpares dentro de uma indústria regional. Segundo Laming-Emperaire denomina-

se córtex “(...) a camada externa de alteração de uma rocha, cuja espessura depende 

simultaneamente da duração da exposição aos agentes atmosféricos, das condições climáticas e da 

natureza da rocha” (Laming-Emperaire, 1967, p.24). 

  Geralmente a fabricação de uma ferramenta lítica tem início com o processo de 

descorticagem do futuro plano de percussão de um núcleo tanto no intento de obterem-se bons 

ângulos para a debitagem ou mesmo com a retirada de uma lasca inicial (de calotagem), podendo-

se utilizar os planos naturais dos núcleos a partir das arestas para a obtenção dos suportes 

almejados. Enfim, a literatura apresenta diversas formas de apropriação do núcleo, entretanto, a 
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presença ou ausência da superfície cortical é um excelente indicador para compreendermos como 

o processo de lascamento foi levado a cabo (Fagundes, 2004b, p.152). 

  O conjunto artefatual do sítio Rezende, tema de nossa dissertação (2004b, 2005, 

2006b, 2006c), a escolha da permanência do córtex em um dos bordos da peça estava vinculada à 

área de preensão da ferramenta lítica, dando melhor segurança ao seu manejo, sendo esta 

característica interpretada como cultural dentro desta indústria (Fagundes, 2004b, p.152; Alves & 

Fagundes, 2006). 

  No caso específico de Xingó, a maioria dos instrumentos ainda permanece com 

alguma proporção de superfície cortical. Esta característica, por sua vez, pode estar atribuída: 

� Processo de apropriação e debitagem dos núcleos – na maioria núcleos unidirecionais, 

com a utilização dos planos de percussão naturais da peças, dando origem a lascas corticais e 

semicorticais, com talão cortical.  

� Além disso, poucos foram os núcleos evidenciados pelas escavações que estavam 

completamente esgotados, observando-se a explícita preferência pelos suportes adquiridos 

nas fases iniciais do lascamento, sobretudo os manufaturados em quartzo.  

� Sobretudo nas lascas de quartzo, há preocupação em manutenção da superfície cortical ao 

longo de um dos bordos. Interpretamos esta característica como funcional, já que em função 

da própria constituição mineralógica e granulométrica desta matéria-prima, a manutenção do 

córtex significa mais estabilidade no instrumento, evitando principalmente as quebras. 

� Processo de obtenção de raspadores sobre seixo. Neste caso, há poucas transformações no 

seixo, ocorrendo retiradas abruptas e perpendiculares em uma das extremidades das peças, 

de forma a criar um gume ativo. A manutenção da superfície cortical coopera para o manejo 

da ferramenta.  No caso do Justino, a utilização de seixo placóides é mais comum, nas 

demais locações não foi possível verificar esta preferência. 

� Produção de raspadores sobre bloco de quartzo. Também neste caso há poucas 

modificações na estrutura geral da peça. A parte plana do instrumento é mantida cortical, 

interpretada por nós como uma escolha cultural, sendo que os nos bordos são executadas 

retiradas de adelgaçamento para ativação do gume.  

Logo, a permanência da superfície cortical em muitos casos atende às questões de 

ordem funcional dentro das características culturais de cada indústria, ou seja, a conservação do 

córtex passa a ser uma exigência operacional para o desenvolvimento efetivo de uma dada 

atividade social. Assim, ao identificarmos este comportamento, podemos realizar inferências 

importantes sobre as concepções e gestos técnicos envolvidos na produção artefatual. 
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  Em relação às técnicas de lascamento, pudemos observar a existência da unipolar 

(majoritária), do processo de talhe e da técnica bipolar, esta última em menor escala. A técnica 

unipolar é a mais freqüente em todos os sítios em estudo, havendo dois comportamentos distintos 

ligados a ela: 

� O primeiro diz respeito à debitagem direta com uso de percutores duros. Mais freqüente é 

o uso dos planos naturais dos núcleos (como aqui já relatado), sobretudo nas arestas destas 

peças, originando lascas com face externa dividida por nervura central, muitas vezes sob a 

forma de “Y”. É comum a concentração de córtex em um dos bordos (geralmente a 

esquerdo), mas há significativo número de peças onde apenas há presença de superfície 

cortical no distal. Este procedimento gera lascas com talão liso plano, em maior proporção, 

ou lascas com talão cortical. Em um número reduzido de lascas e núcleos foi possível 

observar estigmas de pré-preparo do plano de percussão para diminuição dos ângulos para 

dar continuidade no processo de redução, tal fato está intrinsecamente ligado ao fato desta 

indústria ter como base à obtenção de ferramentas expedientes, sem preocupação com 

economia de matéria-prima e utilização de suportes obtidos nas primeiras etapas da redução. 

� Processo de fatiamento do seixo. Observados por outros autores (Mello & Viana, 2001; 

Fogaça, 2001; Fagundes, 2004b), diz respeito ao lascamento de seixos (geralmente de sílex e 

arenito silicificado), a partir da retirada de uma lasca semicircular ou quadrangular cortical 

(de calotagem, conforme a morfologia do seixo) e aproveitamento das arestas deste 

procedimento como plano de percussão, pelo qual o núcleo é trabalhado de forma a produzir 

lascas corticais e semicorticais, médias, geralmente com talões corticais com ângulo interno 

igual ou inferior ao externo. 

No tocante a técnica bipolar, esta é pouco freqüente nos sítios da Área 

Arqueológica 03, sendo mais observada nas peças provenientes da debitagem do quartzo, em 

primeiro plano, e as de arenito silicificado11. Geralmente são lascas corticais que apresentam 

talões do tipo cortical com ângulo externo superior ao interno, entretanto muitas dessa lascas 

apresentam talão ausente ou suprimido12.  Finalmente em relação ao talhe podemos citar dois 

procedimentos, a saber: 

� Retiradas abruptas executadas nas extremidades dos seixos (preferencialmente os do tipo 

placóide ou achatado), em sua grande maioria unifaciais, mas também ocorrem as retiradas 

bifaciais.  

                                                
11 A técnica bipolar ocorre com maior intensidade nos conjuntos artefatuais associados aos cemitérios mais antigos (D e C). 
12 É importante destacar que no conjunto artefatual evidenciado como enxoval funerário no cemitério C; 50% dos artefatos e lascas 
brutas foram manufaturadas por meio da técnica bipolar, fato desconexo à realidade dos demais cemitérios e mesmo dos demais 
conjuntos artefatuais evidenciados. 
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� Retiradas abruptas e perpendiculares nos bordos de pequenos blocos, principalmente os 

de quartzo, mantendo a estrutura da peça, mas criando bordos cortantes que podem, ou não, 

receber retoques. Assim, a parte plana da ferramenta permanece cortical, o mesmo 

ocorrendo na convexa ou semiconvexa, de forma a facilitar o manejo e aumentando a 

durabilidade e eficiência do artefato. 

  Em relação aos retoques os mais comuns foram os confeccionados com 

percutores duros, havendo duas realidades para os conjuntos artefatuais: 

� Aqueles que atingem a face interna do artefato, os chamados retoques inversos, comuns 

às ocupações de caçadores coletores do sítio Justino; 

� E aqueles que atingem a face externa (retoques diretos), tanto em áreas de superfície 

cortical (com maior intensidade), como áreas que sofreram anteriormente retiradas de 

adelgaçamento dos bordos (sobretudo as peças de quartzo).  

No geral, são retoques em escama, raramente ocorrendo retoques paralelos ou 

escalariformes; curtos, sendo longos quando há manutenção do artefato; variando entre contínuos 

e parciais.  

Nos suportes muito largos, os retoques ocorrem com maior freqüência na parte 

distal das peças, enquanto nos longos e laminares há preferência pelos bordos (direito e esquerdo). 

Tal fato pode ser explicado pela natureza do uso da ferramenta lítica, isto é, eram utilizadas tendo 

como base seu eixo morfológico que não coincide com o eixo de debitagem nos suportes muito 

largos. 

 

4.4. Caracterização geral das indústrias líticas em Xingó: 

  De modo geral, os conjuntos líticos evidenciados nos dezesseis sítios em estudo 

são formados por ferramentas expeditas, manufaturas para atender às necessidades sociais 

cotidianas não havendo grandes transformações na matéria-prima (que criaria ferramentas mais 

especializadas). Contudo, isto não significa que alguns artefatos sejam mais bem elaborados. 

Em alguns casos foi possível identificar estigmas que demonstram a preocupação 

em elaborar utensílios mais duráveis, sobretudo os confeccionados em sílex e, principalmente, 

ocorrendo nas ocupações de caçadores coletores do sítio Justino e nos sítios especializados, tais 

como sítio Curituba II e o Topo. 

Grosso modo, há três artefatos13 mais comuns nos conjuntos artefatuais destes 

sítios, a saber: 

                                                
13 Além de uma quantidade significativa de lascas brutas com claras evidências de uso em diferentes morfologias e matérias-primas. 
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���� Lascas retocadas de diferentes morfologias, de dimensões médias, semicorticais, 

caracterizadas pela multifuncionalidade, ou seja, atendendo a uma ampla rede de 

necessidades sociais (cortar, raspar, perfurar etc.). Como destacado neste texto, geralmente 

são peças corticais que sofreram golpes abruptos e perpendiculares em um dos bordos 

(difícil são as lascas que sofreram retiradas em ambos os bordos), adelgaçando a lasca de 

forma a criar um bordo ativo, seguido por retoques curtos, em escama, executados com 

auxílio de percutores duros (não houve em nenhum dos conjuntos artefatuais detecção de 

peças retocadas com uso de percutores “macios”, chifres, madeira etc.). A matéria-prima 

preferida é o sílex, mas este tipo de ferramenta também foi adquirido por meio do processo 

de redução do quartzo, arenito silicificado e quartzito, sobretudo nos horizontes de 

agricultores ceramistas. Este tipo de artefato é freqüente nos sítios de atividades 

especializadas tais como o Curituba II, Topo e Tanques. 

���� Raspadores sobre seixo, de diferentes morfologias e dimensões, este tipo de artefato é 

recorrente em todos os sítios, sobretudo nos chamados de especializados. Geralmente é 

apropriado um seixo (geralmente de sílex), onde são efetuadas retiradas unifaciais em um 

das extremidades de forma a criar um bordo cortante, que pode ser retocado ou não, 

geralmente em escama, variando entre os tipos curto e longo. No conjunto artefatual do 

Justino é comum a utilização de seixos placóides, sobretudo a partir da decapagem 20 

(datada em 4790±80 AP, pelo método C14). 

���� Raspadores sobre bloco, de quartzo, o artesão pré-histórico apropriou-se de blocos 

naturais de quartzo, sobretudo os de forma quadrangular, com uma das partes lisas e planas. 

Há poucas transformações nestes blocos, sendo executadas retiradas abruptas de 

adelgaçamento para ativação dos bordos. Não foi verificado processo de descorticagem das 

peças.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  0055  

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDAASS  AA��ÁÁLLIISSEESS  LLAABBOORRAATTOORRIIAAIISS  

CCAADDEEIIAASS  OOPPEERRAATTÓÓRRIIAASS  DDOOSS  CCOO��JJUU��TTOOSS  LLÍÍTTIICCOOSS  DDOOSS  SSÍÍTTIIOOSS  

AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOOSS  DDAA  ÁÁRREEAA  0033  DDEE  XXII��GGÓÓ 

  

55..11..  OOSS  SSÍÍTTIIOOSS  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS.. 

 

5.1.1. Conjunto artefatual do sítio Cabeça de �ego: 

O sitio Cabeça de Nego estava localizado em um terraço à altura de 13,70 m na 

confluência entre o riacho Curituba, situado no mesmo compartimento que o sítio Justino1; 

coordenadas UTM: 8.938.400/ 627.360. Foi considerado metodologicamente como um sítio 

distinto em função de estar em nível topográfico mais elevado, entretanto, como veremos a frente, 

acreditamos que se trata de uma área de atividade específica2 de um mesmo sítio arqueológico, ou 

melhor, de um mesmo assentamento. 

Tal fato se concretiza pela presença inexpressiva de material cerâmico, apenas 

quatro vestígios (um bojo e três fragmentos), assim como a baixa freqüência de demais 

remanescentes arqueológicos, representados por uma fogueira estruturada na camada 013 e 

poucos restos faunísticos, sobretudo, quando comparados aos demais sítios que compõem a área. 

Conforme Silva (2005), o sítio apresenta baixa variabilidade artefatual, porém: 

“(...) há uma especialidade na produção de instrumentos, a partir de suportes confeccionados, 

provavelmente, em outro(s) local (is) que não os terraços fluviais de ocupação temporária” (Silva, 

2005, p.78-79). [Grifo nosso]. Infelizmente a referida autora não descreve o que seria a 

“especialidade” do sítio Cabeça de Nego, contudo afirma a impossibilidade da reconstrução das 

“fases ou partes” das cadeias operatórias (Silva, 2005, p.78).  

Sob nosso viés, a análise intra-sítio e posterior comparação inter sítios nos 

possibilitou, por outro lado, importantes inferências sobre este assentamento que apresentou 

características ímpares em relação aos demais componentes da Área Arqueológica 03 aqui em 

estudo, seguindo de sua localização mais afastada e elevada em relação ao nível do rio e, 

                                                
1 O sítio Cabeça de Nego encontrava-se distante 80 m do sítio Justino; 520 m do Curituba I e 450 m do Curituba II. 
2 Conforme Silva (2000): “Uma atividade costuma ser entendida como sendo uma seqüência de tarefas, conduzidas de modo 
integrado, normalmente sem interrupção e durante certo período de tempo. Estas, por sua vez, são levadas a cabo em áreas de 
atividades (locais, instalações, superfícies) que podem ser monofuncionais ou multifuncionais (...) As primeiras caracterizam-se por 
serem locais onde atividades específicas são realizadas, podendo ser definidas como sendo locais de atividades especializadas. As 
áreas multifuncionais, por outro lado, são locais onde atividades variadas são executadas” (Silva, 2000, p. 211-212). 
3 A que apresenta a maior quantidade de vestígios. 
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sobretudo, as peculiaridades morfológicas e tecnológicas de seu conjunto artefatual no tocante ao 

uso de matéria-prima. 

Sobre o local do processo de redução, acreditamos ser “difícil” que a produção 

artefatual ocorra em outro lugar senão os terraços fluviais (área de captação de matéria-prima: 

cascalheiras, sobretudo na confluência entre o São Francisco e seus afluentes), uma vez que seria 

um gasto desnecessário a captação da matéria-prima nos terraços, para debitagem em “outros 

locais”, para novamente trazer os implementos manufaturados aos terraços para o 

desenvolvimento das atividades sociais. Na literatura existem vários exemplos da necessidade de 

minimização nos custos do transporte, com a produção de conjuntos artefatuais onde a 

portabilidade (e flexibilidade), é condição sine quo non na organização tecnológica de grupos pré-

históricos (Andrefsky, 1994, 2001, 2002; Kuhn, 1994; Bamforth, 1986, 1990, 1991; Pecora, 2001, 

2002; Gramly, 1983; Tomka, 1993; Daniel Jr., 2001; Jones et alli, 2003). 

Devemos levar em conta que o teste de matéria-prima ou parte do processo de 

redução pode ter ocorrido nas cascalheiras, sendo levado para os sítios núcleos ou pré-suportes. 

Além disso, em função das características de área de atividade4, os artefatos podem ter sido 

manufaturados ou pré-manufaturados no sítio base, no caso o Justino e o Curituba I5, sendo 

transportados como parte do estojo pessoal, ou para que a continuidade do processo de redução 

(ou ações transformativas pós-debitagem), fosse levada a cabo neste sítio (Andrefsky, 2001, 2002; 

Kuhn, 1994; Pecora, 2001, 2002; Daniel Jr., 2001). 

Acreditamos, desta forma, que este sítio dentro do contexto geral tem 

características que auxiliam na hipótese de considerá-lo uma área de atividade específica que, de 

alguma forma, o lascamento e/ou preparo de instrumentos líticos foram priorizados, portanto de 

acordo com Silva, que a indica como “(...) apresentando características em que os aspectos 

predominantes são a produção de instrumentos sobre suportes de lascas corticais ou semicorticais, 

em sua maioria predeterminada, orientada por negativos debitados a priori” (Silva, 2005, p.77). 

Entretanto, não há subsídios empíricos que apontem este sítio como uma oficina 

de lascamento6 (nos aportes descritos por Morais, 1983, 2007). As evidências indicam que 

artefatos estavam sendo preparados no sítio Cabeça de Nego, mais especificamente artefatos em 

sílex e arenito silicificado, reconhecidamente matérias-primas preferidas pelo grupo (ou grupos) 

que ocupou a área; ou seja, o início da cadeia operatória, como já salientado, pode ter ocorrido 

                                                
4 E mesmo as características topográficas do sítio, diferentes dos demais que compõem a área 03, altura do terraço, distância da 
margem do rio etc. 
5 Dado importante que devemos levar em conta é a proximidade destes sítios e as características dos conjuntos artefatuais dos sítios 
Justino e Curituba I que cooperam com nossas inferências. 
6 Como é o caso do sítio Barragem localizado na margem alagoana do rio à montante do UHE-Xingó (Vergne & Fagundes, 2004a, 
2006). 
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durante a seleção das matérias-primas na área de captação, com teste e pré-preparo do núcleo, 

sobretudo seixos. Portanto, não há indícios que esta seja atividade primeira do sítio. 

Como já afirmado outras vezes, é uma tarefa muita árdua atribuir “função” ao 

sítio, sobretudo quando temos como objeto de análise a indústria lítica exclusivamente, assim, 

como Andrefsky (1994), mediante a impossibilidade de “determinar” – verbo este não adequado 

ao ofício do arqueólogo –, um emprego para a locação em sua totalidade cultural, preferimos 

apresentá-la como parte do complexo sistema de assentamento regional, que oferece quantidade 

significativa de artefatos em outras matérias-primas além daqueles manufaturados em quartzo, 

mais comum em grande parte dos sítios evidenciados. 

Seu posicionamento topográfico pode sugerir um ponto de observação 

relativamente afastado da área de habitação, visão privilegiada do entorno, tanto em relação ao 

terraço quanto ao pediplano; uma estação de caça! De qualquer forma, acreditamos que ele não 

pode ser compreendido a parte dos demais assentamentos localizados neste terraço, mesmo 

porque os atributos tecnológicos de sua indústria são convergentes com os outros sítios. 

A indústria lítica evidenciada nas escavações está constituída por 176 elementos, 

a saber: instrumentos brutos, artefatos, resíduos (estilhas, resíduos, resíduos de bloco, fragmentos 

de lascas e percutores etc.), percutores e núcleos de diferentes morfologias. Não há material lítico 

polido. 

Entre os atributos tecnológicos mais evidentes podemos citar: 

� Grande quantidade de peças em sílex e arenito silicificado, sobretudo quando comparamos 

este conjunto artefatual aos demais, tanto em termos de variabilidade quanto freqüência; 

� Predominância da técnica unipolar, resultando em lascas corticais e semicorticais que, em 

grande parte, receberam retoques curtos, em escama, na face externa da peça; 

� Uso de planos de percussão corticais, sendo que apenas alguns poucos dos suportes 

apresentam cicatrizes claras de pré-preparo do processo de debitagem no núcleo (9,75%); 

� Presença majoritária de lascas com talões corticais (59,37%), com ângulo de lascamento 

superior ao de chasse; 

� Ausência dos raspadores sobre bloco de quartzo, comum nos demais sítios, sobretudo no 

conjunto artefatual do sítio Justino; 

� Os artefatos e suportes são peças médias com comprimento entre 30 e 50 mm e peso entre 

20 e 30g na grande maioria dos vestígios; 

� Presença de apenas dois artefatos sobre seixo na primeira fase de ocupação. 
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Tabela 5.1 – Elementos líticos do sítio Cabeça de Nego: 
Localização espacial 
(camadas de 10cm) 

Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
Superfície 

 
 
 
 
 
 
 
56 

 
Resíduos 

 
35 

Estilha 08 
Estilha Inicial 01 
Resíduos 21 

Resíduos de bloco 05 
Núcleos 04 Núcleos 04 

Seixos Naturais 04 Seixos Naturais 04 

 
Lascas brutas 

 
08 

Trapezoidal 04 
Quadrangular 03 

Trapezoidal cortical 01 

 
Lascas retocadas 

 
 
03 

Trapezoidal cortical 01 
Quadrangular 01 
Triangular 01 

Artefatos sobre seixo 01 Chopper 01 
Percutor 01 Globular 01 

 
 
01 

 
 
 
 
 
61 

Resíduos 54 

Estilhas 22 
Resíduos 25 

Estilha de refrescamento 01 
Estilha inicial 03 

Fragmento de percutor 01 
Ocre 02 

 
Lascas brutas 

 
06 

Quadrangulares 04 
Quadrangulares corticais 01 

Triangular 01 
Lascas retocadas 01 Quadrangular 01 

02  Resíduos 01 Estilha 01 

 
03 

 
10 

Resíduos 08 

Estilhas 02 
Estilha inicial 01 

Estilha refrescamento 01 
Resíduos 02 

Fragmento de seixo 01 
Frag. distal de lasca sem retoque 01 

Lascas brutas 01 Trapezoidal 01 

Artefatos 01 Instrumento duplo (chopper/percutor) 
01 
 

 
04 

 
02 

 
Lascas brutas 

 
02 

Semicircular cortical 01 
Trapezoidal 01 

05 ESTÉRIL -- -- -- -- 
06 02 Núcleos 02 Núcleos 02 

07 
 
03 

Lascas retocadas 02 
Lamela 01 

Lasca trapezoidal 01 
Lascas brutas 01 Trapezoidal 01 

08 ESTÉRIL     
09 01 Percutor 01 Globular 01 

10 
 
02 

 
Resíduos 

 
02 

Fragmento distal de lasca bruta 01 
Estilha 01 

11 01 Resíduo 01 Resíduo 01 
12 ESTÉRIL -- -- -- -- 

13 03 Lascas retocadas 03 
Trapezoidal 02 
Quadrangular 01 

14 ESTÉRIL -- -- -- -- 

15 

 
 
 
25 

 
 

Resíduos 

 
 
23 

Estilhas 03 
Estilha inicial 01 
Resíduos 18 

Fragmento de percutor 01 
Lasca bruta 01 Trapezoidal 01 

Lasca retocada 01 Quadrangular 01 
Percutor 01 Globular 01 

 16 01 Lasca bruta 01 Quadrangular 01 
    Estilhas 02 
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Localização espacial 
(camadas de 10cm) 

Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
 
17 

 
 
07 

 
Resíduos 

 
05 

Resíduo 01 
Estilha inicial 01 

Fragmento de percutor 01 
Lasca retocada 01 Triangular 01 
Lasca bruta 01 Triangular 01 

 

  O uso do sítio arqueológico, por sua vez, pode ser inferido por três momentos 

distintos de ocupação7. Um primeiro período mais intenso até aproximadamente a camada 06, 

com uma freqüência e diversidade artefatual muito maior e com a existência de todos os estigmas 

de lascamento; outro que segue da camada 07 até a 14, marcado pela baixa freqüência de vestígios 

líticos, sobretudo representados por artefatos; e o último a partir da camada 15, mais discreto, 

porém com uma quantidade significativa de artefatos e estigmas de lascamento. Esta inferência 

sobre períodos de ocupação, por sua vez, pode ser questionada quando baseada nos remanescentes 

arqueológicos, sem datação absoluta, em uma área onde foram abertas duas trincheiras totalizando 

48 m2 de superfície sondada, diferente do sítio Justino que foi escavada toda sua superfície até o 

embasamento rochoso (Vergne, 2004, 2005). Quando observamos a estrutura geral do sítio, os 

remanescentes evidenciados e os comparamos com os demais, fica notória sua especificidade.  

  Sobre o uso de matéria-prima, este é mais diversificado com grande presença de 

sílex e arenito silicificado, ambos equivalentes a 47,20% do conjunto. Para maior compreensão da 

distribuição e uso da matéria-prima, é importante demonstrá-la por aquilo que definimos 

hipoteticamente8 por ocupação.  

O total de vestígios líticos evidenciados nesta primeira ocupação é de 135 peças, 

a saber: (01) Noventa e oito resíduos de lascamento – 72,59%; (02) Um percutor – 0,74%; (03) 

Seis núcleos – 4,44%; (04) Quatro seixos naturais – 2,96%; (05) Dezoito lascas brutas – 13,33%; 

(06) Seis lascas retocadas – 4,44%; (07) Dois artefatos sobre seixo – 1,48%. 

O quartzo, matéria-prima majoritária na área arqueológica em estudo, em alguns 

casos representa mais de 70% do conjunto9; por sua vez, aparece de maneira menos intensa. 

Apesar do número expressivo (cinqüenta e nove peças equivalendo a 43,70%), grande parte diz 

respeito aos resíduos de lascamento (estilhas, resíduos, fragmentos de bloco, etc.) e suportes, 

ocorrendo até a terceira camada. Os artefatos evidenciados em superfície, por exemplo, 75,0% 

foram confeccionados em sílex e 25,0% em arenito silicificado. As demais matérias-primas estão 

                                                
7 Conforme Binford: “Viewed from the perspective of a living system, an occupation can be defined as the uninterrupted use of 
place by participants in a cultural system” (Binford, 1982, p.05). 
8 Hipoteticamente, pois não há datações absolutas para este sítio. 
9 No sítio Topo, em especial, há uma regularidade na diversidade de matéria-prima entre as camadas, com maior predominância do 
quartzo nas camadas finais do sítio, como veremos. Já no Curituba II o conjunto artefatual é marcado pela ausência de vestígios de 
quartzo, ocorrendo o mesmo no Vitória Régia III. 
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representadas pelo sílex (31,11%); arenito silicificado (16,26%), quartzito (5,92%), granito e ocre 

(1,48% cada). 

Tabela 5.2 – Relação matéria-prima x suportes e artefatos na primeira ocupação do sítio Cabeça de Nego: 

 
Lascas retocadas Outros artefatos Lascas brutas TOTAIS 
Qtd. % (artefatos) Qtd. % (artefatos) Qtd. % (lascas brutas) Qtd. % (instrumentos) 

Quartzo 02 25,00 -- -- 10 55,55 12 46,15 
Sílex 04 50,00 -- -- 05 27,77 09 34,61 

Arenito S. -- -- 01 12,50 02 11,11 03 11,53 
Quartzito --  -- -- 01 5,55 01 3,84 
Granito --  01 12,50 -- -- 01 3,84 
TOTAIS 06 75,00 02 25,00 18 100,0 26 100,0 

 

Tabela 5.3 – Uso de matéria-prima no sítio Cabeça de Nego (em porcentagem): 
Localização Sílex Arenito silicificado Quartzo Quartzito Granito Ocre Quartzo hialino 
Superfície 28,57 25,0 35,71 10,71 -- -- -- 

01 24,59 8,20 60,65 3,27 -- 3,27 -- 
02 100,0 -- -- -- -- -- -- 
03 80,0 -- -- -- 20,0 -- -- 
04 -- 100,0 -- -- -- -- -- 

05 estéril 
06 -- 50,0 -- -- -- -- 50,0 
07  66,66 33,34     

08 estéril 
09 -- -- -- -- 100,0 -- -- 
10 100,0 -- -- -- -- -- -- 
11 100,0 -- -- -- -- -- -- 

12 estéril 
13 33,33 33,33 -- 33,33 -- -- -- 

14 estéril 
15 61,53 30,76 -- -- 7,69 -- -- 
16 -- 100,0 -- -- -- -- -- 
17 57,14 14,28 14,28 14,28 -- -- -- 

 

Se considerarmos exclusivamente os artefatos (oito vestígios, 5,88% do 

conjunto), o sílex aparece representado por 50,0% do total, enquanto o quartzo 25,0%. No 

contexto global o quartzo mantém certa regularidade, tendo grande representatividade entre os 

resíduos e lascas brutas, como dito anteriormente.  

A fase intermediária está representada por dez vestígios, a saber: cinco lascas 

retocadas; uma lasca bruta; três resíduos e um percutor. A matéria-prima predominante é o sílex 

representado por 60% dos vestígios, seguido por vestígios de quartzo (10%), granito (10%), 

arenito silicificado (10%) e quartzito (10%). Metade dos vestígios líticos são artefatos (quatro 

peças), dos quais 50% são em sílex. 

Na fase final de ocupação do sítio foram evidenciados trinta e quatro 

remanescentes líticos, a saber: vinte e oito resíduos de lascamento; três lascas brutas; dois 

artefatos; e um percutor. 
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Gráfico 5.1 – Uso de Matéria-prima por camada – Cabeça de Nego: 
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Deste total, vinte vestígios são de sílex (58,82%), dez de arenito silicificado 

(29,41%), um de quartzo (2,94%), um de quartzito (2,94%) e dois de granito (5,88%). Nesta fase 

de ocupação 100,0% dos artefatos foram manufaturados em sílex. 

Para o estudo da tecnologia deste conjunto lítico optamos em trabalhar com a 

totalidade dos vestígios evidenciados nas camadas. Tal abordagem se justifica pela permanência 

da técnica em todo o período de ocupação desta locação, estando relacionado com as fases 

ceramistas do sítio Justino, como veremos. 

As lascas brutas representam 11,93% do conjunto lítico, senda a maioria de 

quartzo (onze peças), seguido pelo sílex (seis peças), arenito silicificado (três peças) e pelo 

quartzito (uma peça). A totalidade das lascas apresenta alguma superfície cortical, porém em 

apenas 19,04% ela equivale a mais que a metade da superfície total da peça. 

Referente à morfologia 42,85% são lascas trapezoidais, seguidas pelas 

quadrangulares (38,09%), triangulares (9,52%), semicirculares corticais (4,76%), quadrangulares 

corticais (4,76%). 

A tecnologia de debitagem mais comum constatada foi a unipolar, sendo que 

apenas uma peça apresentou estigmas de lascamento bipolar. No caso do lascamento de blocos de 

quartzo com auxílio de percutor duro, aproveitaram-se as arestas do núcleo com a utilização do 

próprio plano cortical, ou seja, sem modificação prévia a debitagem. Assim, a maior parte 

apresentou talão cortical (58,32%), os talões lisos planos representam 23,80% do conjunto e os 

ausentes ou parcialmente ausentes 23,80%. Algumas lascas, por sua vez, apresentaram cornija 
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abatida, sinal de pré-preparo do núcleo para o processo de debitagem, fato que no conjunto 

artefatual em estudo nesta tese é raro. No total foram cinco lascas, equivalente a 23,80% do 

conjunto. 

A análise dos ângulos demonstrou que a maior parte das lascas com talão 

apresentou ângulo interno igual ou superior a 90º (93,75%), apenas um exemplar com ângulo 

interno igual a 70º. Os ângulos de chasse (ou externos), por sua vez, não houve uma regularidade 

significativa, variando entre 60º e 120º. Os resultados dos dados comparativos entre os ângulos 

foram os seguintes: (01) Ângulo interno menor que 90º: uma peça; (02) Ângulo interno igual ou 

maior que 90º: quinze peças; (03) Ângulo externo menor que 90º: quatro peças; (04) Ângulo 

externo igual ou maior que 90º: doze peças; (05) Ângulo interno maior que o externo: onze peças; 

(06) Ângulo interno menor que o externo: quatro peças; (07) Ângulo interno igual ao externo: 

uma peça. 

  Sobre as dimensões deste subconjunto, podemos afirmar que são lascas médias 

com comprimento, na maior parte, entre 20 e 50 mm e largura entre 10 e 50 mm. 

Tabela 5.4 – Variáveis quantitativas das lascas brutas, sítio Cabeça de Nego (em número de vestígios): 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 14 01 
11-20 -- 01 07 12 
21-30 03 08 -- 04 
31-40 09 10 -- 04 
41-50 08 02 -- -- 
61-70 01 -- -- -- 

 

Na relação ‘comprimento versus largura’ os resultados foram: (01) Lascas muito 

largas: seis peças; (02) Lascas quase longas: sete peças; (03) Lascas longas: seis peças; (04) 

Lascas laminares: duas peças. Para a espessura os resultados foram: (05) Lascas muito finas: uma 

peça; (06) Lascas finas: uma peça; (07) Lascas médias: doze peças; (08) Lascas espessas: sete 

peças, (09) Lascas muito espessas: nenhum vestígio. 

Como já apresentado nesta tese, para compreensão mais efetiva dos conjuntos 

artefatuais, foram realizados dados comparativos entre os resultados das análises tecnológicas de 

todos os componentes da indústria lítica. Tal abordagem se justifica pela maior compreensão dos 

gestos técnicos e escolhas culturais efetuadas pelo artesão pré-histórico, uma maneira segura de 

visualizarmos as recorrências e mudanças (variabilidade) durante a ocupação do sítio ou mesmos 

numa análise inter sítios (Fagundes, 2004b, 2005a, 2006b, 2006c, 2007a). Para tanto executamos 

tabelas e gráficos que facilitaram a compreensão efetiva das cadeias operatórias envolvidas no 

processo de lascamento, este último entendido como cultural. 
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As lascas quadrangulares são, em grande parte, de quartzo (seis exemplares), mas 

o conjunto ainda apresenta lascas trapezoidais e triangulares deste tipo de rocha. Nas demais 

matérias-primas há predomínio das trapezoidais. Atribuímos esta recorrência tanto à constituição 

físico-mineralógica da matéria-prima quanto à apropriação do núcleo.  

Tabela 5.5 – Dados comparativos: morfologia, matéria-prima, córtex e talões, lascas brutas, sítio Cabeça de Nego: 

Morfologia 
Matéria – prima Córtex Talões 

Sílex Arenito S Quartzo Quartzito < 50% > 50% Cortical LP Parcial Ausente 
Triangulares -- -- 02 -- 02 -- 01 01 -- -- 

Quadrangulares 02 01 05 -- 07 01 03 01 -- 04 
Trapezoidais 04 01 03 01 08 01 05 03 01 -- 

Semicircular cortical -- 01 -- -- -- 01 01 -- -- -- 
Quadrangular cortical -- -- 01 -- -- 01 01 -- -- -- 

 

No caso do quartzo, em específico, foram utilizados como núcleos pequenos e 

médios blocos desta matéria-prima, muito comuns na área. O artesão pré-histórico, por sua vez, 

aproveitou-se das arestas destes blocos para obtenção de seus suportes o que explica a presença 

maciça de peças com superfície cortical, nervura central paralela ao eixo morfológico das lascas10 

e talão também cortical. Fato importante de ser lembrado é que estes suportes de quartzo 

apresentam gume cortante natural, fato que justifica a ausência de retoques na maioria destas 

lascas. Já o sílex e o arenito silicificado, principalmente, foram obtidos sob a forma de seixos. A 

debitagem destas matérias-primas geralmente é iniciada pela retirada de uma lasca semicircular 

cortical e, em seguida, o processo de fatiagem do seixo, produzindo lascas com talão liso plano ou 

cortical (conforme a exploração do seixo), ângulo interno superior ao externo e presença de 

alguma superfície cortical.  

Dependendo da morfologia do seixo, o artesão também pode aproveitar os planos 

corticais para o processo de manufatura, gerando lascas corticais com talão cortical e, com a 

continuidade do processo (aproveitando-se ainda dos planos corticais), lascas com pequena 

superfície cortical e talão cortical, ou lascas onde apenas o talão é cortical. Em qualquer um dos 

processos de manufatura descritos é comum a fratura originar lascas trapezoidais, como se pode 

comprovar empiricamente nos vários conjuntos artefatuais da Área Arqueológica 03. 

Tabela 5.6 – Dados comparativos: matéria-prima x talão e ângulos das lascas brutas, sítio Cabeça de Nego: 

 
Talão Ângulo Interno Ângulo Externo 

Cortical LP Parcial Ausente 70 90 100 110 120 60 70 80 90 100 110 120 
SL 03 02 01 -- -- -- 01 01 03 -- 01 01 02 01 -- -- 
AS 02 -- -- 01 -- -- 01 -- 01 -- 01 -- -- -- -- 01 
QU 05 03 01 02 01 01 01 05 -- 01 -- -- 03 03 01 -- 
QT 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- -- 01 -- 

Legenda: SL – sílex; AS – arenito silicificado; QU – quartzo; QT – quartzito; LP – Liso plano. 

 

 

 

                                                
10 Algumas com face externa completamente cortical ou com presença de córtex em apenas um dos bordos. 
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Tabela 5.7 – Dados comparativos: matéria-prima x comprimento/largura e espessura das lascas brutas, Cabeça de Nego: 

 
Córtex Comprimento x largura Espessura 

< 50% > 50% ML QL L LAM MF F M E ME 
Sílex 06 -- 03 02 01 -- -- 01 02 03 -- 
Arenito 01 02 02 01 -- -- -- -- 02 01 -- 
Quartzo 09 02 -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- 
Quartzito 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- 

Legenda: ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LAM – laminar; MF – muito fina; F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
 

  Os artefatos deste conjunto estão constituídos por treze peças, a saber: (01) Lascas 

retocadas triangulares: duas peças; (02) Lascas retocadas quadrangulares: quatro peças; (03) 

Lascas retocadas trapezoidais: três peças; (04) Lamela retocada semicircular: uma peça; (05) 

Lasca retocada trapezoidal cortical: uma peça; (06) Raspadores unifaciais sobre seixo: duas peças. 

A matéria-prima dominante é o sílex, representando 53,84% do conjunto, 

seguido pelo quartzo (15,38%), arenito silicificado (15,38%), granito (7,69%) e quartzito (7,69%). 

A maioria apresenta superfície cortical, com exceção de uma lasca trapezoidal que não há córtex. 

A técnica de debitagem predominante é a unipolar, sendo que apenas uma peça 

foi obtida pela técnica bipolar e outras duas a partir do processo de talhe unifacial do seixo para 

obtenção de bordo ativo. Aqui também o talão cortical é o mais comum (61,53% do total), 

seguido por peças com inexistência de talão (23,07%) e liso plano (15,38%). Em relação aos 

ângulos, 100% dos artefatos possuem ângulo interno igual ou superior a 90º e apenas uma peça 

apresentou ângulo externo inferior a 90º (7,69%). A comparação dos ângulos teve como 

resultado: (01) Ângulo interno menor que 90º: sem registro; (02) Ângulo interno igual ou maior 

que 90º: dez peças; (03) Ângulo externo menor que 90º: uma peça; (04) Ângulo externo igual ou 

maior que 90º: nove peças; (05) Ângulo interno maior que o externo: seis peças; (06) Ângulo 

interno menor que o externo: uma peça; (07) Ângulo interno igual ao externo: três peças. 

Sobre as variáveis quantitativas (comprimento, largura, espessura e peso), o 

conjunto é marcado pela existência de lascas médias entre 11 e 50 mm de comprimento e largura. 

Com exceção dos raspadores sobre seixos, os demais artefatos não ultrapassam 40g de peso, 

portanto, podem ser considerados como implementos leves (e portáteis). 

Tabela 5.8 – Variáveis quantitativas dos artefatos, sítio Cabeça de Nego: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 05 02 
11-20 01 03 05 05 
21-30 01 04 02 01 
31-40 06 03 -- 03 
41-50 04 01 01 -- 
51-60 -- 01 -- -- 
71-80 01 -- -- -- 
81-90 -- 01 -- --- 

* Duas peças apresentaram peso equivalente a 105 e 474g.  

  A relação comprimento versus largura gerou os seguintes resultados: (01) Lascas 

muito largas: 30,79%; (02) Lascas quase longas: 23,07%; (03) Lascas longas: 30,79%, (04) 
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Lascas laminares: 15,38%. No tocante à espessura, os resultados foram: (01) Lascas médias: 

46,15%; (02) Lascas espessas: 30,79%; (03) Lascas muito espessas: 23,07%. 

  Os dados comparativos ofereceram muito poucos resultados diferentes do que 

havíamos observado ao longo da análise laboratorial. São instrumentos expeditos, lascados 

utilizando-se a mesma tecnologia e seqüência de gestos para a obtenção da ferramenta lítica apta 

ao desempenho das atividades sociais. A apropriação dos núcleos também seguiu a mesma lógica 

onde se obtiveram lascas semicorticais, com talões corticais (grande parte com bulbo saliente), 

com ângulos internos e externos superiores a 90º. Preferimos, assim, descrever individualmente os 

artefatos deste conjunto: 

� CBI 06 (superfície). Lasca quadrangular retocada de sílex. Ponto de impacto, direção de 

debitagem conhecidos, bulbo saliente e talão liso plano com ângulo interno igual a 120º e 

externo 90º. Apresenta superfície cortical junto ao distal, equivalente a menos que 50% da 

peça. Apresentou retoques paralelos, longos (sobrepostos), contínuos e totais na face externa 

bordo esquerdo. Comprimento: 41 mm, espessura 37 mm; largura 19 mm (peça quase longa e 

espessa), peso 34g. 

� CNII 58-2 (superfície). Raspador sobre seixo unifacial de arenito silicificado. Seixo 

placóide onde foi executada uma seqüência de três golpes perpendiculares em uma de suas 

extremidades com a intenção de se obter um bordo unifacial ativo. Grande parte de sua 

superfície é cortical com as seguintes dimensões: comprimento 49 mm, largura 53 mm, 

espessura 22 mm e peso 105g. 

� CNI 01 (superfície). Lasca triangular retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 

90º. Apresenta superfície cortical que segue do proximal pelo centro da lasca até o distal, no 

bordo direito foi executado um golpe posterior ao lascamento para adelgaçamento e criação 

de um gume ativo, seguido de retoques longos, parciais em escama. Comprimento: 37 mm, 

espessura 23 mm; largura 10 mm (peça longa e normal), peso 15g. 

� CNI 07 (superfície). Lasca trapezoidal cortical retocada de sílex. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão cortical com ângulo interno igual a 

110º e externo 110º. Apresenta face externa completamente cortical, com exceção do bordo 

direito onde foram executados os retoques de ativação do gume cortante, em escama, curtos, 

parciais e descontínuos. Comprimento: 32 mm, espessura 32 mm; largura 16 mm (peça quase 

longa e espessa), peso 22g. 

� 25685 (camada 03). Instrumento duplo de granito. Este instrumento apresenta marcas 

claras de percussão o que indica seu uso anterior como percutor que, após quebra, fora 
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reutilizado como raspador.  É uma peça unifacial, apresentando duas retiradas longas em uma 

das faces que evidenciaram um bordo ativo. Comprimento: 79 mm, espessura 87 mm; largura 

50 mm, peso 474g. 

� 28841 (camada 01). Lasca quadrangular bipolar retocada de quartzo. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão liso plano com ângulo interno igual a 

100º e externo 120º. Apresenta quase toda a face externa cortical, com exceção de pequena 

faixa no bordo esquerdo onde foram efetuados os retoques, que são longos, parciais, 

descontínuos, em escama. Comprimento: 46 mm, espessura 31 mm; largura 26 mm (peça 

longa e muito espessa), peso 34 g. 

� 25700 (camada 07). Lasca trapezoidal retocada de quartzo cinza. Ponto de impacto e 

direção de debitagem inferidos, talão ausente.  Não apresenta superfície cortical. Vale destacar 

a qualidade da matéria-prima, com granulometria muito fina, quase imperceptível a olho nu e 

bordos naturais cortante. Na face externa há cinco retiradas anteriores, demonstrando que esta 

lasca foi obtida em fase mais adiantada do lascamento. Os retoques são contínuos e totais, 

tomando todo o bordo direito e distal, são bem curtos em escama. Comprimento: 40 mm, 

espessura 28 mm; largura 09 mm (peça longa e normal), peso 11 g. 

� 25996 (camada 07). Lamela retocada semicircular de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical, com ângulos interno e externo equivalentes a 110º. A 

face interna apresenta-se completamente lisa, sem qualquer cicatriz ou incrustações. A face 

externa é marcada por três cicatrizes de lascamento anterior, seguida de retoques longos, 

contínuos, totais, em escama, localizados na porção distal da peça. Comprimento 20 mm, 

largura 20 mm, espessura 16 mm e peso 09g. 

� 26511 (camada 13). Lasca retocada trapezoidal siret de arenito silicificado. Ponto de 

impacto e direção de debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e 

externo 90º. Apresenta faixa cortical que segue co talão até o distal pelo bordo direito. Os 

retoques são curtos, contínuos, totais, em escama, estando localizados no distal, face interna. 

Comprimento 42 mm, largura 19 mm, espessura 08 mm e peso 15g. 

� 26512 (camada 13). Lasca retocada quadrangular de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulos interno e externo equivalentes a 110º. A 

face externa é completamente lisa, já a externa apresenta uma divisão central acentuada, 

delimitando duas cicatrizes de retiradas anteriores, sugerindo que o artesão utilizou a aresta do 

núcleo para obtenção do suporte. A superfície cortical centra-se no distal, onde foram 

executados retoques curtos, contínuos, totais, em escama. Comprimento 35 mm, largura 12 

mm, espessura 11 mm e peso 08g. 
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� 26510 (camada 13). Lasca retocada trapezoidal de quartzito. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 90º e externo 110º. Face 

interna lisa. Face externa com parte central lisa e superfície cortical representada por uma 

faixa que segue do talão ao distal pelo bordo direito. Os retoques são longos, em escama, 

continuo e totais, estando distribuídos pelo distal, face externa. Há sobreposição de retoques, 

fato que sugere a manutenção/ reparo do instrumento. Comprimento 32 mm, largura 45 mm, 

espessura 10 mm e peso 40g. 

� 26535 (camada 15). Lasca quadrangular retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 100º. Face 

interna lisa, já a face externa apresenta divisão central em “Y”, com bordo direito cortical e 

esquerdo liso (local onde foram executados os retoques), o distal não apresenta superfície 

cortical. Os retoques são curtos, em escama, totais e contínuos. Comprimento 25 mm, largura 

29 mm, espessura 16 mm e peso 15g. 

� 25997 (camada 17). Lasca retocada triangular de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical, com ângulo interno igual a 110º e externo 70º. Face 

interna lisa. Face externa com superfície cortical central, suprimida por duas retiradas 

perpendiculares, uma no bordo direito (menor) e outra no bordo esquerdo, local onde foram 

executados retoques longos, em escama, semi-abruptos, contínuos e totais. Comprimento 37 

mm, largura 27 mm, espessura 08 mm e peso 14g. 

Sobre os demais componentes deste conjunto lítico, neste sítio foram 

evidenciados dois percutores, a saber: 

� Peça 26507. Percutor de granito. Globular, com evidências claras de utilização em toda a 

extensão do instrumento. Comprimento 95 mm, largura 80 mm, espessura 33 mm e peso 

494g. 

� Peça 26538. Percutor de granito. Globular com marcas de utilização nas extremidades da 

peça. Comprimento 74 mm, largura 65 mm, espessura 42 mm e peso 324g.  

  O conjunto artefatual do sítio Cabeça de Nego está constituído por seis núcleos, 

sendo quatro em superfície e dois localizados na camada 06, a saber: 

� CNI 09. Superfície. Núcleo de sílex, esgotado, unidirecional, onde fora utilizado os planos 

naturais da peça para percussão. Apresenta superfície cortical em mais de 50% da peça. 

Comprimento 366 mm, largura 37 mm e peso 33g. 

� CNI 12. Superfície. Núcleo esgotado de arenito silicificado, com superfície cortical em 

mais de 50% da peça. Apresenta planos de percussão corticais, sendo observadas três 

cicatrizes de lascas quadrangulares médias. Há sinais que foi utilizado como uma espécie de 
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chopper após seu descarte enquanto núcleo. Comprimento 58 mm, largura 51 mm e peso 

138g. 

� CNI 11. Superfície. Núcleo bipolar de quartzito, com menos de 50% da superfície cortical. 

Há cicatrizes de retiradas de duas lascas corticais quadrangulares. Comprimento 65mm, 

largura 40mm e peso 111g. 

� CNII 56. Superfície. Núcleo quadrangular de quartzo. Não esgotado, multidirecional, 

utilizando os planos naturais da peça para percussão. Há cicatrizes de retiradas de lascas 

trapezoidais e quadrangulares. Comprimento 45 mm, largura 45 mm e peso 96g. 

� 21474. Camada 06. Núcleo cônico de arenito silicificado, não esgotado com mais de 50% 

da superfície ainda cortical. Multidirecional, o artesão utilizou os planos naturais da peça para 

percussão. 

� 21473. Camada 06. Núcleo irregular de quartzo hialino, esgotado, com cicatrizes de 

lamelas quadrangulares e trapezoidais. Multidirecional, com planos de percussão corticais e 

lisos planos. 

 

5.1.2. Conjunto artefatual do sítio Curituba II: 

O sítio Curituba II (coordenadas UTM N 8.938.300,190/ E 628.040,720), estava 

localizado em um terraço elevado à altura de 9,27 m à margem do riacho com mesmo nome, em 

terras da fazenda Maringá. A intervenção no solo foi realizada por meio de sondagens 

verificatórias, representadas pela abertura de duas trincheiras, uma paralela e outra transversal, 

ambas com as mesmas medidas: 2 m de largura por 20 m de extensão atingindo 5,25m de 

profundidade, sendo escavada uma área equivalente a 80 m2. 

Os remanescentes culturais evidenciados no sítio Curituba II estão representados 

por noventa e oito fragmentos cerâmicos (na maioria peças utilitárias com baixa variabilidade 

relacionada ao tratamento de superfície, sendo as mais comuns peças alisadas, seguidas pelas com 

engobo vermelho, roletadas e incisas); e por sessenta e duas peças líticas. 

Tabela 5.9 – Elementos líticos do sítio Curituba II: 
Localização espacial 
(camadas de 20cm) 

Quantidade total Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
 
 
01 
 

 
 
 
07 

Resíduos 02 
Resíduo 01 
Estilha 01 

Percutores 02 Percutores 02 

Artefatos 03 
Raspador s/ seixo 01 

Raspador lateral s/ seixo 01 
Lamela semicircular cortical 01 

 
02 
 

 
04 

Resíduos 03 
Resíduos 02 
Estilhas 01 

Lasca bruta 01 Quadrangular 01 
 

 
 
 

Resíduos 20 
Estilhas 06 
Resíduos 14 
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Localização espacial 
(camadas de 20cm) 

Quantidade total Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

03 
 

34 Núcleos 02 Núcleos 02 

Lascas brutas 07 
Trapezoidais 04 
Meia-lua 01 

Quadrangular 01 

 
Artefatos 

 
05 

Lasca quadrangular 01 
Lasca s trapezoidais 02 
Lasca semicircular 01 
Raspador sobre seixo 01 

 
04 
 

 
09 

Resíduos 05 Resíduo 05 
Núcleos 02 Núcleos 02 

Artefatos 02 
Raspador 01 

Quadrangular retocada 01 
05 
 

06 Resíduos 06 Estilhas 06 

06 
 

02 Resíduo 02 Estilhas 02 

 
  As principais características da indústria lítica deste sítio dizem respeito à 

ausência do quartzo como matéria-prima para confecção de utensílios e elevada taxa de 

instrumentos. Desta forma, o conjunto lítico está representado por: dez artefatos – 16,12%; oito 

lascas brutas – 12,90%; trinta e oito resíduos de lascamento – 61,29%; dois percutores – 3,22%, e 

quatro núcleos – 6,45%. 

Os instrumentos perfazem 29,03% do conjunto (16,12% artefatos e 12,90% 

lascas brutas), taxa elevada quando comparada aos outros sítios. Outra característica relevante no 

tocante ao conjunto artefatual é a presença de instrumentos com evidências claras de manutenção 

do gume (50,0%) e a existência de estilhas com marcas de retoques curtos, ou seja, provenientes 

do refrescamento dos bordos. 

Portanto, a primeira inferência que podemos atribuir ao sítio com base nos dados 

empíricos é o desenvolvimento de atividades sociais que exigiram a manutenção dos instrumentos 

(e a produção de artefatos momentâneos, sobretudo em função das evidências constatadas na 

camada 03).  

Os instrumentos característicos foram os raspadores (laterais e sobre seixo), além 

das lascas (retocadas ou não). Entre os artefatos 70% do total foi manufaturado por meio da 

técnica unipolar e 30% talhados; entre as lascas brutas a totalidade de utensílios foi confeccionada 

por meio da unipolar. 

A matéria-prima majoritária evidenciada neste sítio foi o sílex, representando 

88,70% do total da indústria, seguido pelo quartzito (4,83%), arenito silicificado (3,22%) e granito 

(3,22%). Entre os artefatos stricto-sensu a totalidade foi manufaturada em sílex e entre as lascas 

brutas 75%. Também entre os resíduos de lascamento esta matéria-prima tem taxa elevada de 
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presença 94,72%, sendo que entre estilhas evidenciadas na escavação a totalidade é de sílex. Já 

entre os núcleos 75% são de sílex.  

Gráfico 5.2 – Quantidade de matéria-prima, sítio Curituba II: 
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O quartzito está representado por uma lasca bruta, um núcleo globular e um 

resíduo de lascamento; o arenito silicificado por uma lasca e um resíduo; já as duas peças de 

granito são percutores. 

Sobre o processo de lascamento, não podemos inferir que tenha sido 

completamente levado a cabo nesta locação.  Hipótese mais provável é que houve o 

desenvolvimento de algumas fases da cadeia operatória, mas que grande parte dos instrumentos 

evidenciados pela escavação tenha sido levada à locação com pré-preparo ou mesmo já 

confeccionados (Estojos pessoais?), ocorrendo o processo de manutenção/ reciclagem, fato que 

pode ser comprovado empiricamente pela quantidade de estilhas e pequenos resíduos de 

lascamento, sendo com alguns com evidências explícitas desse processo (algumas estilhas 

apresentam retoques). De qualquer forma não podemos descartar a hipótese que fora executada a 

debitagem no sítio em algum momento, sobretudo em função dos elementos constitutivos da 

camada 03 (vinte resíduos de lascamento, dois núcleos sete lascas brutas e cinco artefatos), que 

mesmo com a carência de percutores, aponta para que o lascamento tenha ocorrido na locação. 

Sobre os núcleos deste conjunto, muitos foram pouco utilizados, sendo retiradas 

apenas lascas corticais (ou semicorticais), por meio da técnica unipolar. São unidirecionais, com a 

utilização da superfície cortical como plano de percussão, apenas uma peça ocorreu retiradas 

preparatórias para diminuição do ângulo, a saber: 

� Peça 26742 (camada 03). Núcleo de sílex, quadrangular, pouco explorado. Trata-se de uma 

peça unipolar com a utilização da superfície cortical como plano de percussão. Há presença de 

cicatrizes de lamelas corticais. Comprimento: 50 mm, largura: 44 mm, espessura: 34 mm e 

peso 99g. 

� Peça 26722 (camada 03). Núcleo globular de sílex, não esgotado. Foi utilizada a superfície 

cortical como plano de percussão, sem modificação prévia. É uma peça unidirecional com 



 

 

240 

presença de duas cicatrizes de lascas quadrangulares corticais. Comprimento: 70 mm, largura: 

54 mm, espessura: 48 mm e peso 281g. 

� Peça 26781 (camada 04). Núcleo globular de quartzito (seixo). Unidirecional, com 

utilização da superfície cortical como plano de percussão, não esgotado, com a presença de 

duas cicatrizes grandes de lascas corticais. Comprimento: 115 mm, largura: 86 mm, 

espessura: 57 mm e peso 607g. A lasca bruta evidenciada na camada 04 fora obtida, 

provavelmente, da debitagem deste núcleo, haja vista a similaridade entre a matéria-prima, 

entretanto, as modificações nos bordos causadas por retiradas de adelgaçamento não 

permitiram a constatação empírica. 

� Peça 28782 (camada 04). Núcleo cônico de sílex. Unidirecional, com uso da superfície 

cortical como plano de percussão, entretanto nesta peça há evidências de pequenas retiradas 

preparatórias para diminuição do ângulo. É um núcleo esgotado, com cicatrizes de retiradas 

de lascas médias, sobretudo trapezoidais. Comprimento: 34 mm, largura: 40 mm, espessura: 

28 mm e peso 52g. 

Os percutores foram evidenciados exclusivamente na camada 01. São peças de 

granito, em seixo alongado, ambos apresentando marcas discretas de uso nas extremidades 

longitudinais, ou seja, muito pouco utilizados, a saber: 

� Peça 26749-3 – de granito. Comprimento: 118 mm, largura: 48 mm, espessura: 30 mm e 

peso 337g. 

� Peça 26748 – de granito. Comprimento: 85 mm, largura: 54 mm, espessura: 34 mm e peso 

327g. 

No tocante aos resíduos de lascamento, 42,10% são estilhas e 57,90% são 

resíduos, estando concentrados, sobretudo, na camada 03 (52,63%). 

Tabela 5.10 – Atributos dos resíduos de lascamento, sítio Curituba II: 

Camada 
Morfologia Matéria-prima Superfície cortical 

Estilhas Resíduos Sílex Arenito Quartzito AU < > 
01 01 01 02 -- -- -- 02 -- 
02 01 02 02 01 -- -- 02 01 
03 06 14 20 -- -- 01 19 -- 
04 -- 05 04 -- 01 02 03 -- 
05 06 -- 06 -- -- 04 02 -- 
06 02 -- 02 -- -- -- 02 -- 

TOTAL 16 22 26 01 01 07 30 01 

 

As lascas brutas do sítio Curituba II compreendem 12,90% do conjunto, estando 

distribuídas da seguinte maneira: três lascas quadrangulares; quatro lascas trapezoidais, e uma 

lasca meia-lua. 
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Como já salientado neste texto, a matéria-prima dominante é o sílex (sete peças), 

seguido pelo quartzito e o arenito silicificado, ambos com uma peça cada. Todas as lascas 

apresentam superfície cortical em menos da metade da peça e foram debitadas pela técnica 

unipolar. 

Tabela 5.11 – Principais características das lascas brutas, sítio Curituba II: 

Registro Morfologia Matéria-prima 
Córtex 

Tecnologia Talão 
Ângulos 

Variáveis 
quantitativas 

AU < > I E C L E P 
26736 Trapezoidal Sílex  +  Unipolar Cortical 110 90 29 27 08 11 
26738 Quadrangular Sílex  +  Unipolar Ausente -- -- 44 33 16 21 
26715 Meia lua Sílex  +  Unipolar Cortical 110 90 30 18 05 08 
26769 Quadrangular Sílex  +  Unipolar Liso plano 100 100 50 24 22 29 
26717 Trapezoidal Sílex  +  Unipolar Cortical 120 70 30 22 08 10 
26740 Trapezoidal Sílex  +  Unipolar Cortical 110 90 30 29 13 28 
26770-2 Trapezoidal Quartzito  +  Unipolar Liso plano 110 100 42 53 11 37 
26733 Quadrangular Arenito S.  +  Unipolar Cortical 120 100 45 41 11 51 

 

O processo de lascamento é muito semelhante ao que ocorre nos demais sítios 

que compõem essa área arqueológica, ou seja: (01) Núcleos pouco apropriados, aproveitando-se 

os planos corticais, sobretudo áreas com arestas prontas ao recebimento do golpe; (02) As lascas 

são corticais ou semicorticais (das quais muitas perderam a superfície cortical devido às ações 

transformativas pós-debitagem por meio de retiradas de adelgaçamento dos bordos); (03) Em 

função das particularidades acima, são peças geralmente quadrangulares ou trapezoidais, seguindo 

a morfologia do núcleo. 

Entretanto, pequenas peculiaridades foram notadas, a saber: 

� Na peça 26736, camada 03 (Lasca trapezoidal de sílex), a presença de pequenas retiradas 

no proximal, face externa, indica o pré-preparo do plano de percussão (ainda no núcleo). As 

cicatrizes da face externa são decorrentes de retiradas anteriores, sendo que apresenta uma 

nervura central em forma de “Y”. Na face interna há presença de dois bulbos, ambos bem 

salientes. Apresenta ponto de impacto bem visível por meio do bulbo e direção de debitagem 

são facilmente identificados, apresentando talão cortical. 

� Nas peças 26770-2 (camada 03) e 26733 (camada 02), foram realizadas retiradas abruptas 

nos bordos, provavelmente de adelgaçamento para criação de gume ativo, muito semelhantes, 

mantendo a superfície cortical na parte central da peça. 

� Três peças apresentam superfície cortical apenas no distal e proximal (talão). 

  O talão mais comum foi o cortical, representado por cinco lascas. O liso plano 

ocorre em duas e apenas uma peça não apresentou talão.  

  Neste conjunto apenas uma peça com talão liso plano apresentou ângulo de 

lascamento igual ao de chasse (100º), enquanto nas demais o ângulo de lascamento sempre foi 
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superior, acima de 90º. Em relação ao ângulo de chasse, apesar de apenas uma peça ser inferior a 

90º as demais apresentaram ângulo em 90º (três peças) e 100º (três peças). 

Em relação as variáveis quantitativas (comprimento, largura, espessura e peso), o 

conjunto é marcado pela existência de lascas quase longas, medindo entre 21 a 50 mm de 

comprimento e 11 e 60 mm largura, com maior expressão as lascas entre 21 e 30 mm. 

A relação comprimento versus largura teve como resultados: (01) Muito largas: 

uma peça; (02) Quase longas: cinco peças; (03) Longas: uma peça; (04) Laminares: uma peça. No 

tocante à espessura, os resultados foram: (01) Finas: uma peça; (02) Médias: uma peça; (03) 

Espessas: quatro peças; (04) Muito espessas: uma peça. 

Tabela 5.12 – Relação talão e ângulos, lascas brutas, sítio Curituba II: 

Talão 
Ângulo Interno Ângulo externo 

100º 110º 120º 70º 80º 90º 100º 
Cortical -- 03 01 01 -- 03 01 
Liso plano 01 01 -- -- -- -- 02 

 
Tabela 5.13 – Variáveis quantitativas das lascas brutas, sítio Curituba II: 

 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 
1-10 -- -- 03 02 
11-20 -- 01 04 01 
21-30 04 04 01 03 
31-40 -- 01 -- 01 
41-50 04 01 -- -- 
51-60 -- 01 -- 01 

 
 
O conjunto lítico do sítio Curituba II, por sua vez, está constituído por dez 

artefatos stricto-sensu, a saber: um raspador sobre lasca trapezoidal; duas lascas retocadas 

trapezoidais; uma lasca semicircular trapezoidal; um raspador sobre seixo bifacial; duas lascas 

quadrangulares retocadas; uma lasca semicircular cortical retocada; um raspador lateral sobre 

seixo; um raspador sobre seixo unifacial. Todos os artefatos são de sílex e apresentam alguma 

superfície cortical. A técnica de debitagem observada foi a unipolar (sete peças), sendo que nos 

raspadores sobre seixo foi executado o talhe. 

Tabela 5.14 – Relação talão e ângulos, artefatos, sítio Curituba II: 

Talão 
Ângulo Interno Ângulo Externo 

110º 120º 80º 90 100º 110º 
Cortical 04 -- -- 01 01 02 
Liso plano 02 -- 01 -- 01 -- 

 

Dos artefatos lascados apenas um não apresentou talão, quatro são ferramentas 

com talões corticais e dois lisos planos. Na análise dos ângulos, todas as peças apresentaram 

‘ângulo interno superior a 90º’ e ângulo externo apenas uma peça apresentou ‘inferior a 90º’, a 

saber: (01) Ângulo interno menor que 90º: sem registro; (02) Ângulo interno igual ou maior que 

90º: seis peças; (03) Ângulo externo menor que 90º: uma peça; (04) Ângulo externo igual ou 
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maior que 90º: cinco peças; (05) Ângulo interno maior que o externo: quatro peças; (06) Ângulo 

interno menor que o externo: sem registro; (07) Ângulo interno igual ao externo: duas peças. 

  A similaridade dos atributos formais e tecnológicos deste conjunto tornou 

desnecessária à elaboração de dados comparativos. De qualquer forma, podemos afirmar que são 

artefatos manufaturados a partir de suportes advindos das fases iniciais de exploração do núcleo e, 

portanto, apresentando alguma superfície cortical, geralmente na parte central da peça quando 

ocorreu o adelgaçamento dos bordos; ou em longas faixas em um dos bordos.  

  Os talões são na maioria corticais e quando lisos planos estes advêm da 

exploração de seixos a partir da retirada de uma lasca inicial (calotagem), e exploração da parte 

plana resultante do processo, dando origem às lascas corticais ou semicorticais. Neste conjunto em 

específico não foi possível identificar os estigmas de pré-preparo do plano de percussão. Apesar 

de existente em alguns sítios, é uma técnica pouco utilizada em Xingó, geralmente ocorrendo em 

núcleos de sílex e, raramente, de arenito silicificado. 

  A totalidade dos artefatos apresentou retoques em escama. Geralmente há um 

adelgaçamento anterior do bordo para a execução dos retoques (57,15%), mas há àqueles que 

receberam os retoques diretamente na superfície cortical. Ocorrem, sobretudo, na face externa. 

Em relação às demais características dos retoques não há uma regularidade, podendo ser curtos ou 

longos, contínuos ou parciais. 

Tabela 5.15 – Características dos retoques, artefatos, sítio Curituba II: 

Registro 
LOCALIZAÇÃO TIPOLOGIA EXTE�SÃO 

FE FI BD BE DISTAL CURTOS LO�GOS CO�TI�UOS PARCIAIS 
26780  x x   x  x  

26746 x    x x  x  

26716 x  x   x  x  

26732 x  x    x  x 

26736-2 x  x  x  x  x 

26770 x  x    x x  

26788 x  x x x  x x  

Legenda: FE – face externa, FI – face interna, BD – bordo direito, BE – bordo esquerdo. 

Neste conjunto há três peças talhadas, ou seja, não houve lascamento 

propriamente dito, na verdade ocorreram retiradas nos bordos ou extremidade do seixo para 

ativação de um gume. Este tipo de processo é extremamente comum em todos os sítios de terraços 

da Área Arqueológica em Xingó, sendo também o artefato mais freqüente evidenciados em 

superfície nos sítios de arte rupestre, sobretudo no Complexo Malhada Grande11. 

  Cabe agora a descrição pormenorizada destes artefatos. 

� 26746 (camada 01). Lasca semicircular cortical de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical, ângulo interno igual a 110º e externo 110º. Apresenta 

                                                
11 Área localizada no município de Paulo Afonso – BA, marcada pela presença expressiva de sítios de registros rupestres. 
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toda a face externa cortical, exceto em apenas um pequeno trecho no distal suprimido por 

retoques curtos, descontínuos, totais, em escama. Comprimento 25 mm, largura 34 mm, 

espessura 06 mm e peso 10g. É uma lasca muito larga e média. 

� 26749-1 (camada 01). Raspador sobre seixo plano convexo de sílex. Este artefato 

apresenta a peculiaridade de ter sido todo descorticado, seguindo para o adelgaçamento que 

foi realizado por meio da execução de retiradas abruptas e perpendiculares, tanto no bordo 

direito quanto o esquerdo da peça, de tal modo que a superfície cortical permaneceu 

totalmente plana e convexa na superfície em que foi executado o processo de talhe. Em todos 

os bordos deste artefato foram realizados retoques curtos em escama, em alguns lugares há 

sobreposição de retoques, indicando a manutenção do utensílio que, aliás, “lembra” as 

famosas lesmas da tradição Itaparica. Comprimento 84 mm, largura 38 mm, espessura 06 mm 

e peso 260g. É um artefato quase longo e muito espesso. 

� 26749-4 (camada 01). Raspador lateral sobre seixo de sílex. Trata-se de um artefato que 

recebeu golpes perpendiculares em um dos bordos para criação de um gume ativo. Além das 

retiradas de adelgaçamento, recebeu retoques curtos e em escama. Não há sobreposição de 

retoques. Comprimento 105 mm, largura 42 mm, espessura 56 mm e peso 339g. É um 

artefato quase longo e muito espesso. 

� 26774 (camada 03). Raspador sobre seixo bifacial de sílex. Pequeno seixo globular que 

recebeu golpes em uma das extremidades em suas duas faces para criação de um gume ativo 

(chopping tool). Comprimento 50 mm, largura 34 mm, espessura 34 mm e peso 88g. É um 

artefato quase longo e muito espesso. 

� 26716 (camada 03). Lasca retocada trapezoidal de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão liso plano, ângulo interno 110º e externo 80º. Apresenta 

superfície cortical ao longo do bordo esquerdo, a face interna é lisa, sendo possível identificar 

todos os estigmas de lascamento. Apresenta retoques curtos, contínuos, totais, semi-abruptos, 

em escama. Comprimento 47 mm, largura 45 mm, espessura 11 mm e peso 37g. É um 

artefato quase longo e espesso. 

� 26762 (camada 03). Lasca retocada quadrangular de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem inferidos, talão ausente. Neste artefato foram executadas retiradas de 

adelgaçamento nos bordos direito e esquerdo a partir da face interna para afetar a externa, 

causando a supressão da superfície cortical que ficou concentrada na parte central da peça, do 

proximal ao distal e a supressão do talão. Recebeu retoques longos, no bordo direito, face 

externa, contínuos, em escama. Comprimento 30 mm, largura 28 mm, espessura 16 mm e 

peso 17g. É um artefato quase longo e espesso. 
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� 26736-2 (camada 03). Lasca semicircular retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 100º. 

Apresenta superfície cortical apenas no proximal, suprimida por retiradas de adelgaçamento 

do bordo, essas seguidas por retoques longos, descontínuos, parciais, no bordo direito e distal, 

em escamas. Comprimento 33 mm, largura 35 mm, espessura 18 mm e peso 30g. É um 

artefato muito largo e espesso. 

� 26770 (camada 03). Lasca trapezoidal retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 90º. Sua 

superfície cortical foi suprimida por retiradas de adelgaçamento seguidas de retoques, 

permanecendo córtex apenas ao longo do bordo esquerdo. Os retoques são foram executados 

na face externa, localizados no bordo direito, longos, totais, contínuos, em escama. 

Comprimento 50 mm, largura 44 mm, espessura 10 mm e peso 39g. É um artefato quase 

longo e médio. 

� 26780 (camada 04). Lasca quadrangular retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 90º. Apresenta 

superfície cortical al longo do bordo esquerdo, uma vez que a superfície cortical foi suprimida 

por uma retirada anterior ao seu lascamento do núcleo. Os retoques são contínuos, totais, 

curtos e em escama, ocorrendo no bordo direito, face interna. Comprimento 58 mm, largura 

41 mm, espessura 11 mm e peso 49g. É um artefato quase longo e espesso. 

� 26788 (camada 04). Raspador sobre lasca trapezoidal de sílex. Ponto de impacto e direção 

de debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 110º e externo 100º. A 

superfície cortical está representada por uma pequena faixa central que segue do proximal ao 

distal, suprimida por retiradas de adelgaçamento nos bordos direito e esquerdo, seguidas de 

retoques (em ambos), longos, totais, contínuos, em escama. Comprimento 40 mm, largura 29 

mm, espessura 21 e peso 27g. 

 

5.1.3. Conjunto artefatual do sítio Ouro Fino: 

O sítio está assentado em um terraço na margem sergipana do rio São Francisco, 

também localizado em terras da fazenda Cabeça de Nego, coordenadas 8.939.300/ 627.600.12  

A metodologia de campo foi a mesma que nos demais sítios, representada pela 

abertura de duas trincheiras: a paralela medindo 02 x 25 m e a transversal 02 x 07 m, ambas com 

profundidade de 3 m, identificando-se seis níveis arqueológicos, sendo escavada uma área total de 

                                                
12 O sítio Ouro Fino está distante 250 m do sítio Justino. 
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64 m2. Os remanescentes evidenciados foram oito peças líticas, duzentos e vinte e nove 

fragmentos cerâmicos e cinco vestígios faunísticos.  

Não houve a identificação de estruturas de combustão, apenas manchas escuras 

no solo, localizadas na camada 01 (quadrícula E-9) e na camada 03 (quadrícula D-25), esta última 

com material lítico associado (uma lasca bruta de sílex). Na camada 03 também foi identificada 

uma mancha vermelha (quadrículas G-10 e G-09) com material cerâmico associado. 

  O sítio está muito próximo ao terraço onde estão localizados os sítios Justino, 

Curituba I e II, e Cabeça de Nego. A intervenção via sondagens em todo o terraço não detectou 

evidência da locação ter sido utilizado como base (habitação), ao contrário, os vestígios de 

distribuem irregularmente entre as camadas e, mesmo com um elevado número de fragmentos 

cerâmicos, a análise dos dados tecnológicos indica a presença de peças pequenas e médias, na 

grande maioria alisadas, com presença apenas de três fragmentos escovados (1,30% do total), ou 

seja, podemos inferir que são vasilhames exclusivamente utilitários e de transporte 

consideravelmente “fácil”, haja vista a proximidade do sitio base (considerando o terraço do 

Justino) e a quantidade e volume das peças.  

Tabela 5.16 – Distribuição do material lítico por camada: 
Localização espacial 
(Camadas de 20cm) 

Quantidade total Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

Superfície 03 
Percutor 02 Mão percutor 01 
Núcleo 01 Núcleo 01 

Lasca bruta 01 Lasca bruta 01 
01 01 Resíduo 01 Estilha 01 

03 03 
Lascas brutas 02 Lascas brutas 01 

Núcleo 01 Núcleo 01 
05 01 Percutor 01 Percutor 01 

 

O conjunto lítico (apenas oito elementos), está representado por três lascas brutas, 

um percutor, um percutor/mão, uma estilha e dois núcleos. A matéria-prima mais comum foi o 

sílex (cinco peças), seguido pelo arenito silicificado (duas peças) e quartzito (uma peça). 

  Entre as lascas evidenciadas neste conjunto, uma é de quartzito e duas de sílex, 

todas obtidas pela técnica unipolar, com presença de superfície cortical, dimensões médias, ou 

seja, não há nenhum atributo diferente dos conjuntos artefatuais das demais locações, a saber: 

� Peça OF02 (superfície). Lasca trapezoidal bruta de quartzito. Ponto de impacto e direção 

de debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 90º. A face 

externa é marcada pela presença de superfície cortical ao longo do bordo esquerdo e por duas 

cicatrizes de retiradas anteriores ao lascamento; a face interna é lisa, com presença de todos os 

estigmas do lascamento. Não houve modificações nos bordos. Comprimento 54 mm, largura 

38 mm, espessura 09 mm e peso 34g. 
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� Peça 26445 (camada 03). Lasca bruta quadrangular de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 110º e externo 100º. 

Apresenta pequena superfície cortical junto ao distal e duas cicatrizes paralelas de retiradas 

anteriores ao lascamento. Não houve modificações nos bordos. Comprimento 29 mm, largura 

32 mm, espessura 09 mm e peso 11g. 

� Peça 26453 (camada 03). Lasca bruta trapezoidal de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem inferidos, talão ausente. Córtex na porção central da peça, não ocorrendo 

modificações nos bordos. Comprimento 42 mm, largura 29 mm, espessura 09 mm e peso 

14g. 

Estas lascas são provenientes dos estágios iniciais do processo de debitagem do 

núcleo, não apresentando, como já dito, qualquer atributo que as diferenciem dos conjuntos 

artefatuais dos demais sítios que compõem a Área Arqueológica 03, exceto que em nenhuma 

delas houve as retiradas de adelgaçamento para ativação dos bordos. 

O mesmo pode ser dito da exploração dos núcleos evidenciados neste sítio. São 

peças não esgotadas, sendo aproveitados os planos naturais para obtenção de lascas corticais e 

semicorticais, a saber: 

� Peça OF01 (superfície). Núcleo quadrangular de sílex, não-esgotado. É um núcleo 

unidirecional com aproveitamento do plano cortical da peça para obtenção dos suportes, há 

evidências de pré-preparo do plano de percussão. Há duas cicatrizes de lascas quadrangulares. 

Comprimento 45 mm, largura 40 mm, espessura 19 mm e peso 71g. 

� Peça 26435 (camada 03). Núcleo irregular de sílex, não-esgotado. Unidirecional, com 

plano de percussão cortical, onde se obtiveram lascas corticais e semicorticais, quadrangulares 

e trapezoidais, ainda apresenta superfície cortical em grande parte da peça. Comprimento 30 

mm, largura 42 mm, espessura 29 mm e peso 56g. As duas lascas evidenciadas na camada 03 

são provenientes da debitagem deste núcleo. 

Os demais componentes estão representados por: 

� Peça OF 03 (superfície). Mão/ percutor de arenito silicificado. Instrumento utilizado tanto 

como mão-de-pilão quanto percutor, havendo fortes marcas de utilização/desgaste nesta peça. 

Comprimento 70 mm, largura 58 mm, espessura 49 mm e peso 335g. 

� Peça 26414 (camada 01). Estilha de sílex, com superfície cortical. Comprimento 24 mm, 

espessura 17 mm, largura 03 mm e peso 04g. 

� Peça 25991 (camada 05). Percutor de arenito silicificado, globular, com marcas de uso nas 

extremidades (bem fortes demonstrando que a peça foi muito utilizada). Não há quebras. 

Comprimento 80 mm, largura 75 mm, espessura 50 mm e peso 526g. 
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De qualquer modo, mesmo mediante a baixa freqüência artefatual o sítio é 

extremamente importante para a compreensão do sistema de assentamento regional, tendo como 

base a prerrogativa da existência de locações que atendam a outras necessidades sociais, além da 

moradia, ou seja, de exploração da área e da própria formação de assentamentos que atendam as 

necessidades de obtenção de recursos, observação, captação de matéria-prima etc.; isto é, sítios 

com peculiaridades, mas ao mesmo tempo complementares. 

No caso específico do Ouro Fino, em função de sua posição topográfica e dos 

remanescentes evidenciados, ele atende mais às expectativas de uma locação utilizada como 

acampamento temporário, tanto para a obtenção de recursos, quanto como posto de observação. 

 

5.1.4. Conjunto artefatual do sítio dos Tanques: 

O sítio dos Tanques estava localizado em um terraço às margens do riacho Baixa 

Grande, elevado 7 m em relação ao rio São Francisco, distante 1100 m do sítio Justino, em terras 

da fazenda Vera Cruz, município de Olho D’Água do Casado – AL; coordenadas 8.940.600/ 

628.000.  

 Este terraço encontrava-se parcialmente erodido pela ação da água provinda das 

encostas da serra. Nesta locação foram executadas duas trincheiras: a paralela medindo 02 x 15 m 

e a transversal com 02 x 19 m, ambas com profundidade de 2,40 m, escavando-se uma área total 

de 68 m2. Fato relevante a ser destacado é que esta localização encontra-se na margem contrária 

ao sítio Topo, distante 950 m. Os remanescentes culturais evidenciados foram onze peças líticas, 

cento e oitenta e nove fragmentos cerâmicos, duzentos e trinta e nove gramas de carvão, sete 

fragmentos de restos faunísticos e cinco fogueiras estruturadas com seiscentos e cinqüenta e um 

blocos. 

  Assim, como podemos observar, a locação apresenta uma quantidade 

significativa de cultura material cerâmica e muito poucos remanescentes líticos, onze no total, dos 

quais apenas dois são lascas brutas e dois núcleos, o restante representado por resíduos de 

lascamento e peças naturais. 

No tocante à cultura material cerâmica, com exceção da camada 01 (126 

fragmentos, dos quais 76,98% são residuais não classificados), as demais também apresentaram 

baixo índice de remanescentes, a saber: 

� Camada 01 (entre 21 e 40 cm) – 126 vestígios (12 bordas, 17 bojos e 97 fragmentos 

residuais); 

� Camada 02 (entre 41 e 60 cm) – 17 vestígios (03 bordas, 05 bojos e 09 fragmentos 

residuais); 
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� Camada 03 (entre 61 e 80 cm) – 10 vestígios (02 bordas, 06 bojos e 02 fragmentos 

residuais); 

� Camada 04 (entre 81 e 100 cm) – 02 vestígios (01 bojo e 01 fragmento residual); 

� Camada 05 (entre 101 e 120 cm) – sem registro; 

� Camada 06 (entre 121 e 140 cm) – 05 vestígios (01 borda, 03 bojos e 01 fragmento 

residual); 

� Camada 07 (entre 141 e 160 cm) – sem registro; 

� Camada 08 (entre 161 e 180 cm) – 01 borda; 

� Camada 09 (entre 181 e 200 cm) – 20 vestígios (05 bordas, 09 bojos e 06 fragmentos 

residuais); 

� Camada 10 (entre 201 e 220 cm) – 01 bojo; 

� Camada 11 (entre 221 e 240 cm) – 07 vestígios (01 borda e 06 bojos). 

Tabela 5.17 – Distribuição do material lítico por camada, sítio dos Tanques: 
Localização espacial 
(camadas de 20 cm) 

Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

01 02 Resíduos 02 Estilhas 02 

02 
 
03 

Lascas 01 Lasca bruta 01 
Resíduos 01 Estilha 01 
Núcleo 01 Núcleo 01 

03 01 Lasca 01 Lamela bruta 01 
04. 05, 06, 07 Sem registro de material lítico 

08 01 Núcleo 01 Núcleo 01 

09 

 
04 

 
Resíduos  

04 

Estilhas 02 

 
Nódulo natural 01 

Bloco 01 

  

O sítio fora anteriormente classificado como “acampamento” (Santana & Feitosa, 

2000), tal hipótese não pode ser de toda descartada, dada a sua posição estratégica junto à 

cachoeira do Topo. Nossa hipótese se fundamenta na possibilidade desta locação ter sido utilizada 

como estação de pesca, juntamente como o sítio Topo, mesmo mediante a baixa freqüência 

artefatual lítica, que pode ser resultado da intensa erosão sofrida por este terraço. 

As duas lascas desse conjunto são de sílex, obtidas pela técnica unipolar, a saber: 

� Peça 14681-1 (camada 02). Lasca trapezoidal de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão liso plano, com ângulo interno igual a 110º e externo 90º. A 

superfície cortical encontra-se concentrada ao longo do bordo direito. Comprimento 31 mm, 

largura 36 mm, espessura 10 mm e peso 14g. 

� Peça 14695 (camada 03). Lamela trapezoidal cortical de sílex. Ponto de impacto e direção 

de debitagem conhecidos, talão liso plano, com ângulo interno igual a 120º e externo 70º. A 
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face externa e totalmente cortical, com marcas de pré-preparo do plano de percussão do 

núcleo. Comprimento 25 mm, largura 33 mm, espessura 09 mm e peso 10g. 

A análise dos núcleos evidenciados nesta locação diferencia-se das demais no 

tocante à exploração dos mesmos, visto que ambos são peças esgotadas (sem possibilidade de 

criação de novos planos de percussão), multidirecionais, com evidências de pré-preparo dos 

planos para diminuição dos ângulos, a saber: 

� Peça 14701 (camada 02). Núcleo globular de quartzo, esgotado. Multidirecional, com 

preparo dos planos de percussão. Apresenta cicatrizes de diversas lascas quadrangulares e 

trapezoidais pequenas e médias. Comprimento 40 mm, largura 31 mm, espessura 28 mm e 

peso 56g. 

� Peça 15604 (camada 08). Núcleo quadrangular de sílex, esgotado. Multidirecional, com 

planos de percussão corticais e preparados. As cicatrizes demonstram a obtenção de pequenas 

lascas de diferentes morfologias. Comprimento 40 mm, largura 35 mm, espessura 23 mm e 

peso 45g. 

Fato relevante a ser destacado é que as duas lascas evidenciadas neste conjunto 

não apresentam relação com estes núcleos, o que nos remete a hipótese que os suportes obtidos 

desta debitagem tenham sido utilizados em outra área do sítio.  

Em função da intensa erosão sofrida por este terraço, acredita-se que parte da área 

de atividade deve ter se perdido.Tal fato nos impossibilita a compreensão efetiva das cadeias 

operatórias do conjunto lítico. De qualquer forma, as características do processo de debitagem 

observadas nas duas lascas não se diferem do que foi observado nos demais sítios. Os demais 

componentes deste conjunto são: cinco estilhas – duas de sílex, duas de quartzo e um de arenito 

silicificado; um bloco natural de granito; um nódulo de arenito silicificado. 

 

5.1.5. O conjunto artefatual do sítio Topo13: 

  O sítio Topo estava localizado em um terraço elevado à altura de 5 m acima do 

nível do rio São Francisco, em terras da fazenda Gentileza, Canindé de São Francisco, SE; 

coordenadas UTM: 8.939.800,610/ 627.240,805. Trata-se de uma locação de imensa relevância 

dentro do contexto regional, já que junto com o sítio dos Tanques, está localizada próxima à 

cachoeira do Topo, área propícia para a pesca devido à existência de corredeiras no local e águas 

pouco profundas, características naturais do rio que, de certa forma, cooperariam para o 

desenvolvimento da atividade. 

                                                
13 Salvo algumas modificações este subcapítulo foi publicado sob o título: Atributos formais e tecnológicos da indústria lítica do 
sítio Topo, Canindé de São Francisco – SE: estudo da organização tecnológica para compreensão do sistema de assentamento 
regional em Xingó. Canindé – Revista do Museu de Arqueologia de Xingó, n.09 (01), pp. 89-122, 2007. 
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Os remanescentes culturais evidenciados na escavação estão representados por 

duzentos e cinqüenta e três fragmentos cerâmicos, onze restos faunísticos, cinco fragmentos de 

ossos humanos, além da cultura material lítica. Não fora evidenciado nenhuma estrutura de 

combustão ou manchas no sedimento do sítio. 

O conjunto artefatual lítico do sítio Topo está constituído por 156 peças, a saber: 

Lascas brutas: 28 peças – 17,94%; Artefatos: 26 peças – 16,66%; Resíduos: 91 peças – 

58,33%; �úcleos: 10 peças – 6,4 1%; Percutores: 01 peça – 0,64%. 

Tabela 5.18 – Elementos líticos do sítio Topo: 
Localização espacial 
(camadas de 10 cm) 

Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
01 
 

04 
Lascas retocadas 02 Quadrangulares 02 

Lascas brutas 02 
Quadrangular 01 
Trapezoidal 01 

02 
 

 
 
 
 
13 

Resíduos 03 
Resíduo 02 

Resíduo de bloco 01 

Lascas brutas 03 
Trapezoidais 02 
Triangular 01 

Artefato s/ seixo 01 Artefato s/ seixo 01 

Lascas retocadas 02 
Quadrangular 01 
Raspador 01 

Núcleos 03 Núcleos 03 
Percutor 01 Percutor 01 

03 
 

 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 

 
 
 

Resíduo 
 

 
 
 
09 

Estilhas 04 
Estilha s iniciais 02 

Resíduos 02 
Estilha refrescamento 01 

Resíduos 02 

Fragmento percutor 01 

Lascas brutas 04 
Trapezoidais 03 
Quadrangular 01 

Artefato sobre seixo 01 Artefato sobre seixo 01 
Lascas retocadas 02 Quadrangulares 02 

 
 
04 
 

 
 
06 

Lascas brutas 01 Trapezoidal inicial 01 

Lascas retocadas 02 
Quadrangular 01 
Raspador 01 

Artefato s/ seixo 02 Artefatos s/ seixos 02 
Resíduo 01 Resíduo 01 

 
 
05 
 

 
 
14 

Lascas retocadas 02 
Quadrangular 01 
Trapezoidal 01 

Artefato s/ seixo 02 Artefato s/ seixos 02 

Lascas brutas 02 
Trapezoidal 01 
Quadrangular 01 

 
Resíduos 

 
08 

Estilhas 02 
Resíduos 06 
Ocre 01 

Estilha inicial 01 

 
06 
 

 
11 

Raspador s/ núcleo 01 Raspador s/ núcleo 01 
Lascas retocadas 01 Quadrangular inicial 01 
Lascas brutas 01 Trapezoidal inicial 01 

Núcleo 01 Núcleo 01 

Resíduos 07 

Resíduos 04 
Estilha 01 

Estilha inicial 01 
Resíduo bloco 01 

 
 

 
 

Artefato s/ bloco 02 Artefatos s/ bloco 02 
Lascas brutas 02 Quadrangular 01 
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Localização espacial 
(camadas de 10 cm) 

Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

07 
 

18 Quadrangular inicial 01 
Núcleos 02 Núcleos 02 

 
Resíduos 

 
12 

Estilhas 04 
Resíduos 07 

Estilha inicial 01 

08 
 

06 
Lascas brutas 02 

Quadrangular 01 
Trapezoidal 01 

Lascas retocadas 01 Raspador 01 
Resíduos 03 Resíduos 03 

09 
 

07 
Lascas brutas 02 Trapezoidais 02 
Resíduos 05 Estilhas 05 

 
 
 
10 
 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 

Lascas brutas 

 
 
07 

Semicircular 02 
Semicircular cortical 01 

Triangular 01 
Trapezoidais 02 

Quadrangular cortical 01 
Núcleo 01 Núcleo 01 

 
Lascas retocadas 

 
04 

Semicircular cortical 01 
Quadrangulares 02 
Triangulares 01 

 
 

Resíduos 

 
 
28 

Resíduos 13 
Estilhas de refrescamento 03 

Estilhas iniciais 01 
Resíduo bloco 01 

Estilhas 07 
Ocres 03 

 
 
11 
 

 
 
09 

Núcleo 01 Núcleo 01 

 
Resíduos 

08 

Estilhas 05 
Estilha de refrescamento 01 

Estilha inicial 01 
Resíduo 01 

12 
 

 
04 

Lascas retocadas 01 Trapezoidal 01 

Lascas brutas 02 
Trapezoidal 01 
Semicircular 01 

Núcleos 01 Núcleos 01 
13 
 

Estéril -- -- -- -- 

 
14 
 

 
07 

Núcleos 01 Núcleos 01 

 
Resíduos 

 
06 

Fragmento distal 01 
Estilhas 02 
Resíduos 03 

15 
 

01 Resíduos 01 Resíduo 01 

 

O primeiro ponto a ser destacado é que aliada à elevada taxa de instrumentos 

líticos (34,61% do conjunto); do montante de artefatos stricto-sensu (16,66% do total do 

conjunto), 62,50% apresentam marcas claras de manutenção/ reparo das ferramentas líticas, 

principalmente as manufaturadas em sílex. 
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Gráfico 5.3 – Resíduos do sítio Topo: 
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Comparando o índice de resíduos14 por núcleo tivemos os seguintes resultados: 

(01) Relação de núcleos x resíduos: 8,4 resíduos por núcleo; (02) Relação núcleos de quartzo x 

resíduos de quartzo: 10,6 resíduos por núcleo; (03) Relação núcleos de sílex x resíduos de sílex: 

5,6 resíduos por núcleo; (04) Relação núcleos versus estilhas: 4,1 estilhas por núcleo. 

Gráfico 5.4 – Tipo de matéria prima dos resíduos do sítio Topo: 
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Os dados sugerem um índice baixo de resíduos por núcleo (de qualquer 

categoria), o que nos permite inferir que no sítio não fora realizado o processo de debitagem em 

todas suas etapas, dado que sustenta a hipótese dos instrumentos líticos terem sido transportados 

para o sítio já manufaturados ou pré-preparados e mantidos para a continuidade da atividade social 

nele desenvolvida (provavelmente ligada à pesca)15. 

                                                
14 Cabe destacar que grande parte destes resíduos é proveniente de ações transformativas pós-debitagem, ou seja, de retiradas de 
adelgaçamento dos bordos, retoques e do processo de manutenção e reparo (45,05% do total de resíduos). 
15 Com exceção dos remanescentes líticos evidenciados na camada 10.  A quantidade de núcleos neste sítio pode estar relacionada 
às hipóteses indicadas por Kuhn (1994). O autor destaca que a inclusão de núcleos nos estojos pessoais (personal gear) utilizados 
por grupos com tecnologia forrageira – característica que supostamente não se enquadra nas condições de portabilidade e 
minimização dos custos do transporte (Cf. modelo de Shott, 1986) –, pode ser explicado pela multifuncionalidade de núcleos como 
ferramentas, sendo utilizados como percutores, plainas, chopping tools, raspadores, moedores, bigornas, enfim, uma série de 
atividades pelas quais as pequenas lascas seriam ineficientes (Kuhn, 1994, p.436-437). Tais fatos são observados no registro 
arqueológico dos sítios arqueológicos da Área 03 de Xingó, com uma quantidade significativa de núcleos reutilizados para outras 
funções. 
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Em relação aos núcleos de quartzo todos foram pouco explorados, com 

existência de cicatrizes de lascas corticais ou semicorticais. Tal ocorrência que pode indicar a 

produção de instrumentos expeditos (que dispensariam o uso de retoques devido ao alto poder de 

corte da matéria-prima), para uso momentâneo e, em seguida, descartado. 

Sobre os núcleos de sílex, apenas um exemplar fora totalmente explorado, 

enquanto os demais apresentam pequenas cicatrizes de lamelas e lascas médias, corticais e 

semicorticais, dados que também vão de encontro com a constatação empírica. 

Tabela 5.19 – Distribuição de matéria-prima por camada (em porcentagem): 

Camadas 
SILEX ARE�ITO S QUARTZO QUARTZITO GRA�ITO OCRE TOTAL 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

01 01 25.0 01 25.0 02 50.0 -- -- -- - -- -- 04 2.56 
02 02 15.38 -- -- 10 76.92 -- -- 01 7.69 -- -- 13 8.33 
03 05 31.25 -- -- 10 62.50 -- -- 01 7.69 -- -- 16 10.25 
04 04 66.66 02 33.34 -- -- --  -- -- -- -- 06 3.84 
05 04 28.57 01 7.14 07 50.0 01 -- -- -- 01 7.14 14 8.97 
06 05 45.45 01 9.09 05 45.45 -- 7.14 -- -- -- -- 11 7.05 
 07 03 16.66 01 5.55 12 66.66 02 11.11 -- -- -- -- 18 11.53 
 08 05 83.33 01 16.67 -- -- -- -- -- -- -- -- 06 3.84 
 09 05 71.42 01 14.28 01 14.28 -- -- -- -- -- -- 07 4.48 
10 16 40.0 04 10.0 17 42.50 -- -- -- -- 03 7.50 40 25.64 
 11 04 36.36 -- -- 05 63.64 -- -- -- -- -- -- 09 5.76 
 12 02 50.0 -- -- 02 50.0 -- -- -- -- -- -- 04 2.56 
 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 14 -- -- -- -- 07 100 -- -- -- -- -- -- 07 4.48 
 15 -- -- -- -- 01 100 -- -- -- -- -- -- 01 0.64 

TOTAIS 56 35.89 12 7.69 79 50.64 03 1.92 02 1.28 04 2.56 156 100.0 

 

No tocante ao uso de matéria-prima, o quartzo apresenta-se como aquela com 

maior freqüência em todas as camadas (lembrando que tal realidade deve-se, principalmente, aos 

resíduos de lascamento neste tipo de matéria-prima). O sílex representa 35,89% do conjunto, 

seguido pelo arenito silicificado (7,69%), ocre (2,56%), quartzito (1,92%) e granito (1,28%). 

Quando analisada a freqüência de matéria-prima apenas entre os instrumentos 

(cinqüenta e quatro peças), o sílex passa a ser a dominante representando 46,30% do conjunto, 

seguido pelo quartzo (38,88%), arenito silicificado (12,96%) e quartzito (1,85%). Entre os 

artefatos stricto-sensu o sílex representa 53,84% do total, mas há um número significativo de 

peças de quartzo (34,61%), arenito silicificado (7,69%) e quartzito (3,84%). Tais dados apontam 

pela preferência do uso do sílex para a manufatura de ferramentas líticas, fato recorrente em todos 

os sítios de atividade específica da Área 0316. 

  Outra variável que deve ser clarificada é a freqüência artefatual por camada, 

sobretudo comparando a morfologia das peças evidenciadas. Tal prerrogativa coopera para a 

                                                
16 No caso do sítio Curituba II a totalidade de artefatos foram confeccionados em sílex, no Vitória Régia I o sílex está presente em 
dez dos doze artefatos, sendo os demais em arenito silicificado e granito.  
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compreensão do uso do espaço do sítio em sua horizontalidade e verticalidade, assim como soma 

nossa hipótese sobre a utilização desta locação. 

Gráfico 5.5 – Freqüência de remanescentes líticos por camada (em números): 
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A quantidade de instrumentos por camada é bastante elevada, a saber: Camada 

01 – 100% de instrumentos; Camada 02 – 45,15% são instrumentos, os demais componentes 

são: 23,0% núcleos, 23,0% resíduos e 7,69% percutores; Camada 03 – 43,75% são instrumentos 

e 56,25% resíduos; Camada 04 – 83,34% são instrumentos e 16,66% são resíduos; Camada 05 

– 42,85% são instrumentos e 57,14% resíduos; Camada 06 – 27,27% são instrumentos, 9,09% 

núcleos e 63,63% resíduos; Camada 07 – 22,22% são instrumentos, 11,11% são núcleos e 

66,66% resíduos; Camada 08 – 50,0% são instrumentos e 50,0% resíduos; Camada 09 – 

28,56% são instrumentos e 71,42% resíduos; Camada 10 – 57,50% são instrumentos, 2,5% 

núcleos e 70,0% resíduos; Camada 11 – não há instrumentos evidenciados, 11,11% são núcleos e 

88,89% resíduos; Camada 12 – 75,0% são instrumentos e 25,0% núcleos; Camada 13 – camada 

estéril; Camada 14 – não há instrumentos evidenciados, 14,29% núcleos e 85,71% resíduos; 

Camada 15 – 100,0% resíduos. 

Sobre as técnicas de lascamento foi possível detectar a unipolar (78,57%), bipolar 

(3,57%) e talhe17 (14,28%). A grande maioria dos instrumentos apresentou ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, com talão presente (84,78%). O talão cortical é o mais 

freqüente, representado por vinte e sete peças (58,69%), seguido pelos lisos planos (doze peças, 

26,08%) e os ausentes (sete peças, 15,21%). Além disso, a maioria absoluta das peças apresenta 

alguma superfície cortical (98,22%), a saber: a) Córtex ausente – uma peça; b) Córtex inferior a 

metade da peça – trinta e quatro peças; c) Córtex superior a metade da peça – dezenove peças. 

O processo de debitagem, assim, foi o mesmo que nos demais sítios da Área 

Arqueológica 03. Há pouca modificação nos núcleos sendo utilizadas as arestas existentes como 

planos de percussão, processo responsável pela produção de lascas quadrangulares ou 

                                                
17 Retiradas abruptas em uma das extremidades de seixos (ou blocos) para obtenção de bordo ativo, não ocorrendo a debitagem 
propriamente dita. 
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trapezoidais, grande parte com talão cortical. As peças com talão liso plano são decorrentes da 

continuidade da exploração do núcleo (resultando em lascas com superfície cortical em um dos 

bordos), ou do processo de fatiagem do seixo, comum no conjunto artefatual da área. As lascas 

bipolares não-corticais geralmente apresentam superfície cortical no proximal (talão) e no distal, 

sendo a face externa em forma de “Y”. 

No caso específico do processo de “fatiagem” do seixo a verificação deste 

processo pode ser observada empiricamente na camada 10 (que apresenta maior número de 

vestígios – 26,64% do conjunto lítico), com a presença de três lascas de calotagem todas com 

talão cortical (fatiagem inicial). As demais peças do conjunto são lascas corticais ou semicorticais, 

muitas das quais tiveram a superfície cortical suprimida por retiradas de adelgaçamento e/ou 

retoques, mas todas com características tecnológicas deste tipo de redução na fase posterior à 

retirada da lasca de calotagem. 

As lascas com talão cortical apresentaram ‘ângulo externo maior ou igual ao 

interno’, provavelmente em função do golpe executado pelo artesão no plano de percussão natural 

do seixo, haja vista que as lascas com talão liso plano (algumas com preparo do plano de 

percussão), apresentaram ‘ângulo interno superior ou igual ao externo’. 

É importante destacar que a camada 10 apresentou todos os estigmas de 

lascamento, fato que sugere que a debitagem, neste caso, ocorreu no próprio sítio. 

A análise geral dos ângulos (de lascamento e de chasse), demonstrou que a 

totalidade apresentou ‘ângulo interno’ superior a 90º, em relação ao ‘ângulo externo’ 10,25% 

apresentou ângulo igual a 80º, o restante superior a 90º, a saber: (01) Ângulo interno menor que 

90º: não há registros; (02) Ângulo interno maior que 90º: trinta e nove peças; (03) Ângulo externo 

menor que 90º: quatro peças; (04) Ângulo externo maior que 90º: trinta e cinco peças; (05) 

Ângulo interno maior que o externo: dezenove peças; (06) Ângulo interno menor que o externo: 

onze peças; (07) Ângulo interno igual ao externo: nove peças. 

Este conjunto lítico está constituído por vinte e oito lascas brutas, a saber: duas 

lascas triangulares; nove lascas trapezoidais; três lascas semicorticais; cinco lascas quadrangulares; 

seis lascas trapezoidais corticais; duas lascas quadrangulares corticais; uma lasca semicircular 

cortical. 

Sobre a matéria-prima, o quartzo é a dominante representando 42,85% do 

conjunto, seguido pelo sílex (39,28%) e arenito silicificado (17,85%). Quando comparado à 

morfologia da lasca não pudemos observar uma regularidade. 

Todas as peças apresentaram superfície cortical. Dezoito apresentaram córtex 

inferior a metade da peça (64,28%), e dez córtex superior a metade da peça (35,72%). 
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Quando esta categoria foi comparada às demais (matéria-prima, tipo de talão, 

processo de debitagem, ângulos, variáveis quantitativas, entre outras), não foi possível vislumbrar 

nenhuma particularidade relevante, alguns resultados podem ser explicitados: 

� Há uma distribuição regular entre a quantidade de córtex na lascas em relação ao tipo de 

matéria-prima (lascas com córtex menor que 50%: sílex = oito peças; quartzo = oito peças, 

arenito silicificado = duas peças. Lascas com córtex maior que 50%: sílex = três peças; 

quartzo = quatro peças; arenito silicificado = três peças); 

� Todas as lascas com ‘córtex maior que a metade da peça’ apresentaram talão cortical; 

 Todas as lascas com ‘córtex menor que a metade da peça’ apresentaram ângulo interno maior 

que 90º; 

� Na relação comprimento versus largura há regularidade, contudo as peças com menor 

superfície cortical enquadraram-se, na maioria, nas categorias longas e laminares. 

Tabela 5.20 – Morfologia das lascas x matéria-prima, sítio Topo: 
Morfologia/ matéria-prima Sílex Quartzo Arenito silicificado 

Triangular -- 02 -- 
Trapezoidal 04 04 01 
Semicircular 03 -- -- 
Quadrangular 01 03 01 

Trapezoidal cortical 02 04 -- 
Quadrangular cortical 01 -- 01 
Semicircular cortical -- -- 01 

 

As características de debitagem seguem os padrões observados em quase todos 

os sítios da Área Arqueológica 03, ou seja, da seleção de matéria-prima, utilização de percutor 

duro para o processo de lascamento, escolha de planos de percussão natural no núcleo para o 

início da debitagem podendo ocorrer tanto o fatiamento do seixo (mais comum nas lascas de sílex 

e arenito silicificado) quanto o lascamento direto. Raramente são identificados suportes com 

estigmas de lascamento bipolar.  

A grande maioria apresenta todos os estigmas de lascamento, podendo-se 

verificar a presença do ponto de impacto, direção de lascamento, talão e bulbo (89,28%), sendo 

que em apenas três lascas não há presença de bulbo (uma quadrangular cortical, uma trapezoidal 

cortical e uma trapezoidal).    

Tabela 5.21 – Característica da debitagem das lascas brutas, sítio Topo: 
Peça Morfologia Técnica Debitagem Talão AI AE 
9909 Trapezoidal Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 90 
9840 Trapezoidal Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 100 
9887 Trapezoidal Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 110 
9870-2 Trapezoidal Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Liso plano 110 90 
98749 Trapezoidal Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem inferidos Ausente -- -- 
9760 Trapezoidal Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Liso plano 100 90 
9845 Trapezoidal Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 90 
9715 Trapezoidal cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 90 110 
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Peça Morfologia Técnica Debitagem Talão AI AE 
9644 Trapezoidal cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 80 
9706 Trapezoidal cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem inferidos Ausente -- -- 
9667 Trapezoidal cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 90 
9701 Trapezoidal cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 100 
9786 Trapezoidal cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 110 
9765 Trapezoidal cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 110 
9638 Trapezoidal cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 100 
9912 Semicircular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 80 
9864 Semicircular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 80 
9863 Semicircular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 90 
9877 Semicircular cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 110 
9876-2 Triangular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Liso plano 100 100 
9663 Triangular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 90 
9678 Quadrangular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 100 
9823 Quadrangular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 90 
9833 Quadrangular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 90 
9756 Quadrangular Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 100 110 
9692 Quadrangular Bipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 100 
9858 Quadrangular cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos Cortical 110 110 
9808 Quadrangular cortical Unipolar Ponto de impacto e direção de debitagem inferidos Ausente -- -- 

 

A análise da face externa destas lascas sugere que são provenientes das fases 

iniciais do lascamento, já que todas apresentam superfície cortical e aquelas com presença de 

córtex inferior a 50% da peça foram lascas que sofreram retiradas de adelgaçamento do bordo 

(posterior a debitagem do núcleo), para supressão da superfície cortical e criação de gume (como, 

por exemplo, as peças 9840 e 9887).  

A análise dos ângulos demonstrou que todas as lascas com talão apresentaram 

ângulo interno igual ou superior a 90º (93,75%). O exame dos ângulos de chasse (ou externos), 

por sua vez, 16,0% apresentou ângulos iguais a 80º, e 84% variando entre 90º e 110º. Os 

resultados dos dados comparativos entre os ângulos foram os seguintes: (01) Ângulo interno 

menor que 90º: não há registro; (02) Ângulo interno igual ou maior que 90º: vinte e cinco peças; 

(03) Ângulo externo menor que 90º: quatro peças; (04) Ângulo externo igual ou maior que 90º: 

vinte e uma peças; (05) Ângulo interno maior que o externo: catorze peças; (06) Ângulo interno 

menor que o externo: cinco peças; (07) Ângulo interno igual ao externo: seis peças. 

Pudemos observar, além disso, que as lascas com características tecnológicas que 

indicam o processo de fatiamento do seixo por meio do uso de planos de percussão naturais, 

apresentaram ângulo externo superior ou igual ao interno (39,28%) do conjunto.  

Também se registrou a presença de lascas que apresentaram o ângulo interno 

superior ao externo, geralmente como talão liso plano (há também registros de talão cortical). 

Esses suportes são oriundos da continuidade do processo de lascamento, entretanto cabe destacar 

que não ocorrem com grande freqüência nos conjuntos artefatuais em estudo. 
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Tabela 5.22 – Variáveis quantitativas das lascas brutas, sítio Topo (em número de vestígios): 
 Comprimento Largura Espessura Peso 

1-10 -- -- 20 07 
11-20 01 04 08 14 
21-30 08 09 -- 03 
31-40 09 09 -- 03 
41-50 06 05 -- 01 
51-60 02 01 -- 01 
61-70 02 -- -- 01 

 

Sobre as dimensões deste conjunto, podemos afirmar que são lascas médias com 

comprimento, na maior parte, entre 20 e 70 mm e largura entre 10 e 60 mm. 

Tabela 5.23 – Dados comparativos: morfologia, matéria-prima, córtex e talões, lascas brutas do sítio Topo: 
 

Morfologia 
Matéria – prima Córtex Talão 

Sílex Arenito S Quartzo Outras < 50% > 50% Cortical LP Ausente 
Triangulares -- -- 02 -- 02 -- 02 01 -- 
Trapezoidais 04 01 04 -- 08 01 03 03 02 
Semicirculares 03 -- -- -- 03 -- 01 02 -- 
Quadrangular 01 01 03 -- 05 -- 03 02 -- 

Trapezoidal cortical 02 -- 04 -- -- 06 06 -- -- 
Quadrangular cortical 01 01 -- -- -- 02 01 -- 01 
Semicircular cortical -- 01 -- -- -- 01 01 -- -- 

 
Tabela 5.24 – Dados comparativos: matéria-prima x talão e ângulos, lascas brutas do sítio Topo: 
 Talão Ângulo Interno Ângulo Externo 
 Cortical Liso Plano Ausente 90 100 110 120 80 90 100 110 120 

Sílex 06 04 01 -- 02 08 -- 02 04 06 02 -- 
Quartzo 07 04 01 01 07 03 -- 01 05 04 01 -- 
Arenito S. 04 -- 01 -- 04 -- -- -- -- 01 03 -- 

 

Na relação ‘comprimento versus largura’, 42,85% são lascas muito largas, 

seguidas pelas longas (28,57%), laminares (14,28%) e quase longas (14,28%), a saber: (01) muito 

largas: doze peças; (02) quase longas: quatro peças; (03) longas: oito peças; (04) laminares: 

quatro. Sobre as dimensões deste subconjunto, podemos afirmar que são lascas médias com 

comprimento, na maior parte, entre 20 e 50 mm e largura entre 10 e 50 mm. 

Como já salientado, os dados comparativos (com exceção do tipo de lascamento 

efetuado, sobretudo, na camada 10), demonstraram regularidade no ato de conceber os 

instrumentos líticos e, sobretudo, nos gestos técnicos que configuraram a indústria. 

O conjunto lítico do sítio Topo está composto por vinte e seis artefatos, a saber: 

(01) três raspadores sobre bloco; (02) três raspadores sobre seixo; (03) duas lascas trapezoidais 

retocadas; (04) nove lascas quadrangulares retocadas; (05) uma lasca quadrangular cortical 

retocada; (06) três raspadores sobre lasca quadrangular; (07) um raspador sobre lasca semicircular; 

(08) uma lasca triangular retocada; (09) uma lasca semicircular retocada. 
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Tabela 5.25 – Dados comparativos: matéria-prima x comprimento/largura e espessura, lascas brutas do sítio Topo: 

 
Córtex Comprimento x Largura Espessura 

< 50% > 50% 
Muito 
Larga 

Quase 
longa 

Longa Laminar Muito fina Fina Média Espessa 
Muito 
Espessa 

Sílex 08 03 05 03 02 01 -- 03 06 02 -- 
Quartzo 08 04 04 01 05 02 01 03 05 02 01 
Arenito 02 03 03 -- 01 01 -- -- 04 01 -- 

 
Tabela 5.26 – Dados comparativos, artefatos do sítio Topo: 

 Morfologia Córtex Debitagem Talão 
Comprimento x 

largura 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 AU < > U B T C L AU ML QL L LM 

Sílex -- 04 01 04 01 01 01 01 01 01 07 06 10 -- 04 05 01 08 03 06 03 02 

Quartzo 03 -- 01 04 -- 01 -- -- -- -- 05 04 05 01 03 05 01 03 02 02 04 01 

Arenito -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 02 -- 01 -- 01 -- 01 01 -- 01 01 -- 

Quartzito -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 

LEGENDA: 1 – Raspador s/ bloco, 2 – raspador sobre seixo, 3 – lasca trapezoidal, 4 – lasca quadrangular, 5 – lasca quadrangular cortical, 6 – raspador s/ 
lasca quadrangular, 7 – raspador s/ lasca semicircular, 8 – lasca triangular, 9 – lasca semicircular cortical; AU – ausente, U – unipolar, B – Bipolar, T – talhe, 
C – cortical, L – liso plano, ML – muito larga, QL – quase longa, L – longa, LM – laminar. 
 

A matéria-prima que apresentou maior expressão no conjunto é o sílex, 

compondo 53,84%, seguido pelo quartzo (34,61%), arenito silicificado (7,69%) e quartzito 

(3,84%). Os dados empíricos demonstraram que não ocorreram diferenças significativas nesta 

categoria quando comparada às demais, mesmo o sílex sendo a matéria-prima mais utilizada. 

Neste conjunto apenas uma peça em sílex não apresentou superfície cortical, 

sendo que os demais elementos apresentaram córtex. Os raspadores sobre seixo e bloco e as lascas 

corticais apresentaram córtex em mais da metade da peça, enquanto os demais elementos 

apresentaram córtex menor que 50%. 

  O processo de debitagem mais comum foi o unipolar presente em 65,38% das 

peças; seguido pelo talhe (30,76%) e o lascamento bipolar (3,84%). As lascas retocadas todas 

foram manufaturas por meio da técnica unipolar (catorze exemplares), sendo que em 71,42% 

foram executados retoques na face externa (quatro peças no bordo direito, cinco no bordo 

esquerdo e um em ambos), e 28,58% na interna. Todos foram retoques em escama e diretos, 50% 

curtos e 50% longos. 

Em relação aos rapadores sobre lasca (quatro exemplares), apenas um apresenta 

estigmas da técnica bipolar. Sobre os retoques não há regularidades em sua execução, a saber: (01) 

Peça 9654 – localizados na face externa, tanto no bordo direito como esquerdo, longos, totais, 

contínuos, em escama; (02) Peça 9837 – localizados na face externa, todos os bordos, longos, 

contínuos, totais, em escama; (03) Peça 9796 – localizados na face externa, todos os bordos, 

curtos, contínuos, em escama; (04) 9730 – são retoques bifaciais. Na face externa: os retoques 

localizam-se bordo direito, são longos com sobreposição, contínuos, em escama. Bordo esquerdo, 

curtos, contínuos, em escama. Na face interna: bordos direito e esquerdo, curtos, parciais, em 

escama. 
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Gráfico 5.6 – Comparação entre número de artefatos por camada e outros elementos da indústria lítica: 
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Nos raspadores sobre bloco (todos de quartzo), em dois exemplares foram 

executados golpes perpendiculares, unifaciais, em um dos bordos para criação de gume ativo; em 

outro, os golpes foram dados no distal. Em relação aos raspadores sobre seixo (cinco exemplares), 

três peças são unifaciais e duas bifaciais. Em todos os artefatos há sobreposição de quebras em 

função do uso, apenas um exemplar fora retocado. 

Tabela 5.27 – Dados comparativos entre tipos de talão e outras variáveis: 

 Matéria-prima Córtex 
Comprimento x 

largura 
Espessura 

01 02 03 04 AU < > ML QL L LAM MF F M E ME 

Cortical 05 05 -- -- -- 07 03 03 01 05 01 -- 01 03 04 02 

Liso plano 01 01 01 01 -- 04 -- -- 01 02 01 -- 01 -- -- 03 

Ausente 08 03 01 -- 01 04 07 02 07 01 02 -- 01 01 01 09 

LEGENDA: 1 – sílex, 2 – quartzo, 3 – arenito silicificado, 4 – quartzito, AU – ausente, ML – muito larga, QL – quase longa, L – longa, LAM – laminar, 
MF – muito fina, F – fina, M – média, E – espessa, ME – muito espessa. 
 
Tabela 5.28 – Dados comparativos Ângulos x talões, sítio Topo: 

 
Ângulo Interno Ângulo Externo 

Cortical Liso plano Cortical Liso plano 
80º -- -- 01 -- 
90º 02 02 01 01 
100º 05 -- 03 -- 
110º 03 01 04 02 
120º -- 01 01 01 

 

O talão está presente em 53,84% dos artefatos, a saber: (01) talão cortical – dez 

peças; (02) talão liso plano – quatro peças, (03) talão ausente (ou suprimido) – doze peças.  

No tocante a comparação entre os tipos de talão e matéria-prima, há uma 

regularidade nos resultados, o mesmo pode ser observado quando comparados à quantidade de 

superfície cortical. Comparando-se talão e a relação ‘comprimento versus largura’, percebe-se que 

as peças com talão cortical, na maioria, são peças longas, enquanto as com talão ausente 

concentram-se na categoria quase longa. Nos talões lisos planos não houve nenhum padrão 

observável. 

Comparando-se à espessura, os artefatos com talão ausente concentram-se na 

categoria ‘muito espesso’, lembrando que muitas deles são provenientes do processo de talhe e 
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adelgaçamento dos bordos, não ocorrendo a debitagem propriamente dita. Nas demais categorias 

não houve um padrão observável. 

No cruzamento dos dados entre os tipos de talões com os ângulos resultantes do 

processo de lascamento, tanto os talões corticais como lisos planos apresentaram ângulo interno 

igual ou superior a 90º, sendo que os corticais têm maior concentração em 100º, enquanto entre os 

lisos planos não há um padrão. Os resultados para os ângulos externos foram: (01) Apenas uma 

peça com talão cortical teve ângulo externo inferior a 90º, com maior concentração de peças em 

110º; (02) entre os artefatos com talão liso plano, todos apresentaram ângulo externo igual ou 

superior a 90º, sem um padrão verificável. 

Assim, entre os artefatos, 100% possuem ângulo interno igual ou superior a 90º e 

apenas uma peça apresentou ângulo externo inferior a 90º. A comparação dos ângulos teve como 

resultado: (01) Ângulo interno menor que 90º: sem registro; (02) Ângulo interno igual ou maior 

que 90º: catorze peças; (03) Ângulo externo menor que 90º: uma peça; (04) Ângulo externo igual 

ou maior que 90º: cinco peças; (05) Ângulo interno maior que o externo: seis peças; (06) Ângulo 

interno menor que o externo: três peças; (07) Ângulo interno igual ao externo: três peças. 

Sobre as variáveis quantitativas (comprimento, largura, espessura e peso), o 

conjunto é marcado pela existência de lascas médias e longas, concentradas, principalmente entre 

31 a 60 mm de comprimento e 21 e 40 mm largura. Grande parte deste conjunto artefatual 

(30,76%), está constituída por peças pesadas, acima de 100g. 

Tabela 5.29 – Variáveis quantitativas dos artefatos, sítio Topo: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 07 02 
11-20 -- 01 06 04 
21-30 03 07 09 06 
31-40 06 10 04 02 
41-50 08 02 -- 01 
51-60 04 06 -- 02 
61-70 02 -- -- -- 
71-80 01 -- -- 01 
81-90 02 -- -- -- 
91-100 -- -- -- -- 
101-200 -- -- -- 05 
201-300 -- -- -- 03 

 

A relação ‘comprimento versus largura’ gerou os seguintes resultados: (01) 

Muito largas: cinco peças; (02) Quase longas: nove peças; (03) Longas: oito peças; (04) 

Laminares: quatro peças. No tocante à espessura, os resultados foram: (01) Finas: duas peças; (02) 

Médias: cinco peças; (03) Espessas: cinco peças; (04) Muito espessas: catorze peças. 

   No tocante à análise dos núcleos deste conjunto artefatual, estes representam 

6,41% do montante (10 peças). 
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Tabela 5.30 – Núcleos do sítio Topo: 

 Morfologia Matéria-prima 
Estado Superfície cortical Variáveis quantitativas 

ESG �ÃO AU < > C L E P 
9771 Irregular Sílex X   X  40 24 23 39 
9806 Quadrangular Quartzo  X   X 60 44 35 176 
9825 Quadrangular Sílex  X  X  60 55 41 218 
9910 Globular Sílex  X   X 50 36 28 62 
9892 Globular Sílex  X   X 45 33 25 42 
9891 Globular Sílex  X   X 32 28 27 30 
9674 Quadrangular Quartzo  X   X 50 58 48 255 
9673 Quadrangular Quartzo  X   X 77 50 44 262 
9666 Quadrangular Quartzo  X   X 64 67 45 371 
9918 Quadrangular Quartzo  X   X 65 60 36 215 

LEGENDA: ESG – esgotado; NÃO – não esgotado; AU – ausente; < - superfície cortical menor que 50% da peça; > - superfície cortical maior que 50% da 
peça; C – comprimento; L – largura; E – espessura; P – peso. 

 
  Quase a totalidade da peças evidenciadas ainda apresenta planos de percussão 

para novas retiradas, com exceção de um núcleo em sílex. A análise laboratorial, por sua vez, 

demonstrou que o interesse maior nestas peças seria a obtenção de lascas corticais e semicorticais 

que apresentassem gumes cortantes para a execução de tarefas imediatas, ou seja, os núcleos 

evidenciados na escavação do sítio Topo e que, supostamente, foram debitados nesta locação, não 

apresentam relação com os instrumentos líticos aqui em estudo.  

  Deste montante, oito peças são núcleos unidirecionais e dois multidirecionais 

(estes últimos apropriando-se de planos lisos para percussão). Apenas uma peça apresentou 

estigmas de pré-preparo do plano de percussão. 

  Assim, são peças pouco exploradas, sendo hipótese mais provável que foram 

debitadas para obtenção de instrumentos expeditos para uso momentâneo, não trazendo muitas 

características que auxiliariam na remontagem das cadeias operatórias desta locação. Outro dado a 

ser destacado é a ausência de percutores no sítio Topo. 

  De qualquer forma, os resultados são importantes por cooperarem com nossa 

inferência sobre o processo de lascamento na Área Arqueológica 03 de Xingó, a saber: (01) 

Núcleos são pouco explorados (salvo alguns exemplares de sílex e arenito silicificado), obtendo-se 

suportes corticais ou semicorticais, muito dos quais são utilizados sem modificações posteriores 

ao processo de debitagem. (02) Àqueles de quartzo são proveniente da exploração de blocos 

(raramente de seixos), utilizando os planos de percussão natural da peça para obtenção dos 

suportes. (03) Os suportes de sílex e arenito silicificado são, na maioria, obtidos da exploração de 

seixos. (04) Grande parte dos núcleos é unidirecional, apenas em poucos casos há constatação dos 

bidirecionais e multidirecionais. (05) São raras as peças com cicatrizes de preparação prévia do 

plano de percussão para diminuição do ângulo. 
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5.1.6. O conjunto artefatual do sítio Fazenda Velha I: 

O sítio Fazenda Velha I ocupava um terraço elevado à altura de 15,18 m em 

relação ao rio, margem esquerda do riacho Uruçu, situado em terras da fazenda Santa Cruz, 

município de Olho D’Água do Casado, AL; coordenadas 8.941.800/ 8.941.730. Nele foi 

executada apenas uma trincheira transversal com dimensões de 02 x 18m (36 m2) atingindo 

profundidade de 3,70 m, escavadas por níveis artificiais a cada 20 cm, onde foram detectados 

quatro níveis arqueológicos com presença de poucos remanescentes culturais representados por 

dezenove peças líticas, noventa e dois fragmentos cerâmicos, vinte e cinco vestígios de fauna e 

uma fogueira estruturada com nove blocos. 

Tabela 5.31 – Vestígios líticos do sítio Fazenda Velha I: 
Localização espacial 
(camadas de 20 cm) 

Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
Superfície 

 
04 

Percutores 03 Percutores 03 

Núcleo 01 
Núcleo globular 01 
Trapezoidal 01 

01 02 Percutores 02 Percutores 02 

 
 
03 

 
 
 
05 
 

Resíduo 02 Estilha s 02 

Lascas brutas 04 
Trapezoidais 03 
Quadrangular 01 

Percutor 01 Percutor 01 
Lasca bruta 01 Quadrangular 01 

Fragmento distal lamina 01 Frag. distal lâmina 01 

 
 
04 

 
 
06 

Lascas brutas 04 
Quadrangular 01 
Trapezoidais 03 

Artefato s/ bloco 02 Raspadores sobre bloco 02 
Resíduo 01 Estilha 01 
Núcleo 01 Núcleo 01 

 
A matéria-prima dominante foi o granito representado por sete peças (36,84%), 

tal fato vinculado à significativa presença de percutores neste conjunto (31,57% do total). As 

demais matérias-primas existentes neste assentamento foram: sílex (cinco peças, 26,35%); quartzo 

(quatro peças, 21,05%); quartzito (duas peças, 10,52%); arenito silicificado (uma peça, 5,26%). 

 Entre as lascas brutas (cinco peças equivalente a 26,31% do conjunto), todas 

apresentaram evidências claras de uso, representadas, sobretudo, por sobreposições de quebras e 

mordidas. Duas são peças de sílex, duas de quartzo e um exemplar de quartzito, todas 

apresentando superfície cortical; ocorrência que, após análise laboratorial, permitiu a 

comprovação de que foram obtidas nas fases iniciais do processo de redução.  

Tabela 5.32 – Morfologia x matéria-prima do sítio Fazenda Velha I: 
 Granito Sílex Quartzo Quartzito Arenito Silic. 

Percutores 06 -- -- -- -- 
Lascas brutas -- 02 02 01 -- 

Núcleo -- -- 01 01 -- 
Estilhas  02   01 

Distal de lâmina 01 -- -- -- -- 
Raspador bloco -- 01 01 -- -- 
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Somada a esta conjetura podemos citar a existência do talão cortical em 80,0% 

destas lascas, sendo que apenas uma apresentou talão liso plano. Todas foram obtidas pela técnica 

unipolar com uso de percutor duro, sendo que a totalidade pode-se observar a presença da direção 

de debitagem e do ponto de impacto, além do talão com ângulo de lascamento sempre superior ao 

de chasse. São lascas médias com comprimento entre 27 e 40 mm e largura 19 e 39 mm. Na 

comparação ‘comprimento versus largura’ os resultados obtidos foram: três são peças quase 

longas e duas longas. Na análise da espessura duas são médias, duas espessas e uma fina. 

  Em função do número de instrumentos, cabe a descrição sucinta por exemplar. 

� 21821. Camada 03. Lasca bruta quadrangular de quartzito. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 100º. Face 

externa com presença de uma cicatriz paralela ao eixo de debitagem oriundo do processo de 

redução do núcleo. Comprimento 37 mm, largura 19 mm, espessura 10 mm e peso 12g. 

� 27280. Camada 04. Raspador sobre bloco de sílex. Pequeno bloco talhado que recebeu 

golpes perpendiculares nas arestas para ativação de bordo. Comprimento 38 mm, largura 34 

mm, espessura 14 mm e peso 34g. 

� 27272. Camada 04. Raspador sobre bloco de quartzo. Pequeno bloco que recebeu golpes 

de adelgaçamento perpendiculares nas arestas para criação de gume ativo. Comprimento 72 

mm, largura 40 mm, espessura 30 mm e peso 134g. 

� 27275. Camada 04. Lasca bruta trapezoidal de sílex. Trata-se de um suporte cortical que 

parte da superfície descorticada pela ação de quatro golpes curtos e perpendiculares (bifaciais) 

de adelgaçamento dos bordos. A sobreposição de quebras nos bordos evidencia o uso 

pertinente deste suporte. Comprimento 40 mm, largura 39 mm, espessura 20 mm e peso 39g. 

� 27271. Camada 04. Lasca bruta trapezoidal de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 120º e externo 110º. 

Apresenta quase toda a face externa cortical, exceto por duas retiradas paralelas ao eixo de 

debitagem a partir do distal para obtenção de bordo ativo. Comprimento 37 mm, largura 36 

mm, espessura 14 mm e peso 25g. 

� 27273. Camada 04. Lasca trapezoidal bruta de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 110º e externo 80º. Não 

houve mudança posterior na morfologia desta lasca após sua retirada do núcleo, sendo que as 

cicatrizes existentes na face externa são provenientes de outras fases do processo de redução. 

Apresenta concentração de superfície cortical apenas do distal. No bordo direito a fortes 

quebras e mordidas que evidenciam seu uso. Comprimento 27 mm, largura 25 mm, espessura 

07 mm e peso 10g. 
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� 27274. Camada 04. Lasca bruta quadrangular de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual 100º e externo 90º. Face 

externa é quase toda cortical, com apenas uma cicatriz de retirada anterior do núcleo. 

Comprimento 35 mm, largura 19 mm, espessura 04 mm e peso 05g. 

No conjunto foram evidenciados apenas dois núcleos, a saber: 

� FV13. Superfície. Núcleo globular de quartzo, pouco utilizado, apresentando a maior parte 

da superfície ainda cortical. Há cicatrizes de retirada de duas lascas trapezoidais. 

Comprimento 100 mm, largura 84 mm e peso 664g. 

� 21848. Camada 04. Núcleo de quartzito muito pouco utilizado. Não esgotado, 

unidirecional, apresentando plano de percussão liso e preparado. Há cicatrizes de retiradas de 

duas lascas, uma cortical e outra, provavelmente semicortical. Comprimento 54 mm, largura 

54 mm, espessura 30 mm e peso 148g. 

Tabela 5.33 – Características gerais dos percutores: 
Registro Localização Matéria-prima Tipologia Comprimento Largura Espessura Peso 
FV 08 Superfície Granito Cônico 114 83 61 911 
FV 24 Superfície Granito Alongado 140 74 50 784 
FV 09 Superfície Granito Globular 90 73 54 500 
21813 Camada 01 Granito Percutor/mão 98 72 40 468 
21811 Camada 01 Granito Globular 75 70 50 356 
21826 Camada 03 Granito Percutor/mão 109 80 45 773 

 

5.1.7. O conjunto artefatual do sítio Fazenda Velha II: 

O sítio Fazenda Velha II estava situado no mesmo terraço que o sítio Fazenda 

Velha I, porém em nível mais baixo, em terras da fazenda Capelinha.  A escavação procedeu com 

a abertura de uma trincheira transversal com 02 x 13 m (26 m2), atingindo profundidade de 1,70 

m, escavadas por níveis artificiais a cada 20 cm, onde foram detectados cinco níveis 

arqueológicos. Foram evidenciadas e coletadas nove peças líticas associadas a uma fogueira 

estruturada com vinte e seis blocos nas fases finais de ocupação. 

A ausência de material cerâmico, assim como a baixa freqüência artefatual lítica 

do sítio Fazenda Velha II servem como subsídios empíricos que reforçam nossa conjetura da 

utilização de sítios no terraço como acampamentos temporários à realização de atividades fora da 

área de habitação do grupo (ou grupos) em estudo. 

  Além disso, soma-se aos dados acima o fato que 100% do conjunto ser 

constituído por instrumentos, sendo que quatro deles são lascas brutas com evidências claras de 

utilização e cinco peças são artefatos: quatro raspadores sobre núcleo e uma lasca trapezoidal 

retocada de quartzo cinza. 
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Tabela 5.34 – Vestígios líticos do sítio Fazenda Velha II: 
Localização espacial 
(camadas de 20 cm) 

Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
04 

 
08 

Lascas brutas 04 
Trapezoidal 03 
Quadrangular 01 

Artefato 01 Lasca trapezoidal retocada 01 
Artefatos s/ Núcleos 03 Artefatos s/ Núcleos 03 

08 01 Artefato s/ Núcleo 01 Artefato s/ Núcleo 01 

 

   As matérias-primas mais utilizadas foram o sílex (66,66% do conjunto) e o 

quartzo (44,44%). Em relação à superfície cortical, seis peças apresentam córtex em menos de 

50% da superfície, uma apresenta em mais da metade e uma ausente. 

  As peças obtidas por meio da redução de núcleo foram confeccionadas pela 

técnica unipolar com uso de percutor duro. Na totalidade foi possível identificar o ponto de 

impacto e a direção de debitagem, todas com talão presente, dos quais dois lisos planos e três 

corticais. Outra característica marcante é que todas apresentaram ângulo de lascamento superior 

ao de chasse. 

Tabela 5.35 – Características das lascas brutas do sítio Fazenda Velha II: 

 
Matéria-
prima 

Córtex Tecnologia Talão 
Ângulo 
interno 

Ângulo 
externo 

Comprimento x 
largura 

Espessura C L E P 

22274 Quartzo < 50% Unipolar Liso plano 110 100 Laminar Fina 32 11 04 03 
27276 Sílex < 50% Unipolar Cortical 120 100 Quase longa Muito fina 18 17 04 03 
27271 Sílex < 50% Unipolar Cortical 100 90 Quase longa Espessa 35 32 18 12 
22275 Sílex < 50% Unipolar Cortical 110 90 Quase longa Espessa 41 38 15 18 

 

  Em relação aos artefatos cabe a descrição pormenorizada de cada elemento. 

� 22273. Lasca retocada trapezoidal de quartzo. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 110º e externo 90º. Na face externa 

apresenta marcas claras de preparo do plano de percussão ainda no núcleo, além de três 

retiradas anteriores ao processo de debitagem. Os retoques estão localizados no bordo 

esquerdo, contínuos, totais, em escama. Comprimento 21 mm, largura 18 mm, espessura 05 

mm e peso 07g. 

� 27272. Raspador sobre núcleo de quarto. Núcleo não esgotado onde foram realizadas 

retiradas de adelgaçamento para ativação de um dos bordos, seguidas de retoques curtos, 

contínuos, em escama. Comprimento 60 mm, largura 22 mm, espessura 23 mm e peso 102g. 

� 27280. Raspador sobre núcleo de sílex. Núcleo reutilizado com artefato. Apresenta 

retoques em todos os bordos, curtos, contínuos, semi-abruptos e em escamas. Comprimento 

44 mm, largura 28 mm, espessura 17 mm, peso 45g. 
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� 27277. Raspador sobre núcleo de sílex. Núcleo esgotado reutilizado como artefato, foram 

realizados retoques espaçados pelos bordos, curtos, em escama. Comprimento 20 mm, largura 

18 mm, espessura 12 mm e peso 37g. 

� 21848. Raspador sobre núcleo de sílex, localizado na Camada 08. Apresenta grande parte 

da superfície ainda cortical. Não apresenta retoques, mas as quebras sugerem que o artefato 

fora muito utilizado. Comprimento 78 mm, largura 48 mm, espessura 19 mm e peso 110g.  

 

5.1.8. Conjunto artefatual do sítio Porto Belo I: 

O sítio Porto Belo I foi localizado em um terraço na confluência do riacho 

Fechado e o São Francisco, elevado à altura de 7,24 m em relação ao nível do rio principal, em 

terras da fazenda com mesmo nome, município de Canindé de São Francisco, SE; coordenadas 

UTM: 8.940.680/ 626.800. 

A técnica de escavação consistiu na execução de uma trincheira transversal que 

mediu 02 x 19 m (38 m2), atingindo profundidade de 1,75 m, subdividida em quadrículas de 

metro em metro, recebendo a denominação A/V – 1/2 com onze níveis arqueológicos, dos quais 

oito apresentaram vestígios diretos ou indiretos de atividade humana, a saber: vinte e nove peças 

líticas, quatrocentos e cinqüenta e cinco fragmentos cerâmicos, setenta e dois restos de fauna, duas 

fogueiras estruturadas com trinta e dois blocos, além de várias manchas escuras avermelhadas. 

Recentemente datado pelo método de termoluminescência obteve para a camada 

01 datação de 342 ± 51 A.P. e 2003 ± 195 A. P. para a camada 09 (Santos & Munita, 2007). 

Tabela 5.36 – Elementos líticos do sítio Porto Belo I: 
Localização espacial 
(camadas de 15 cm) 

Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
 
 
02 

 
 
 
10 

Resíduos 07 
Resíduo 04 
Estilha 03 

Lâmina polida 01 Lâmina polida 01 
Lascas brutas 01 Trapezoidal 01 
Artefatos 01 Lasca quadrangular retocada 01 

03 04 Resíduos 04 Resíduos 04 
04 01 Lasca bruta 01 Trapezoidal 01 
06 01 Núcleo 01 Núcleo 01 
08 01 Lasca bruta 01 Quadrangular 01 

 
 
09 

 
 
07 

Resíduos 02 
Estilha 01 
Resíduo 01 

Lasca bruta 01 Quadrangular 01 

 
Artefatos 

 
04 

Raspador sobre núcleo 02 
Lasca retocada trapezoidal 01 
Raspador sobre lasca 01 

 
10 

 
05 

Lasca bruta 01 Trapezoidal 01 

Resíduos 04 
Resíduo 03 
Estilha 01 

A matéria-prima mais utilizada foi o sílex, representando 44,82% do conjunto 

como demonstra a tabela 3.37.  
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Tabela 3.37 – Uso de matéria-prima por camada, sítio Porto Belo I: 
 02 03 04 06 08 09 10 TOTAL % 

Sílex 06 01 -- -- 01 03 02 13 44,82 
Quartzo 02 01 -- -- -- 01 -- 04 13,79 
Quartzito -- -- -- -- -- 01 02 03 10,34 
Granito 01 -- -- -- -- -- -- 01 3,44 
Ocre -- -- -- -- -- 01 01 02 6,89 

Arenito S. 01 02 01 -- -- 01 -- 05 17,24 
Hialino -- -- -- 01 -- -- -- 01 3,44 

 

  O conjunto artefatual é marcado pela presença de uma lâmina polida18 (3,44%), 

um núcleo de quartzo hialino (3,44%); cinco artefatos, sendo duas lascas retocadas e três 

raspadores, totalizando 17,24%; cinco lascas brutas: duas trapezoidais, uma trapezoidal cortical e 

duas quadrangulares, totalizando 17,24%; e dezessete resíduos de lascamento, doze resíduos e 

cinco estilhas, totalizando 58,62% do total. 

  As concentrações de vestígios encontram-se nas camadas iniciais e nas finais, 

havendo significativa diminuição entre as camadas 04 e 08, sendo as camadas 05 e 07 estéreis. Tal 

realidade, somada aos resultados das datações por TL, demonstra fases de ocupação diferenciadas 

neste sítio, com intervalos significativos de abandono. Ou seja, o sítio não foi utilizado em longa 

duração, havendo espaços temporais significativos onde deixou de ser ocupado. 

 Logo, acreditamos que esta locação não teve seu uso vinculado à habitação 

semipermanente como creditado pelo relatório final do salvamento arqueológico em Xingó 

(MAX, 2002), ao contrário, estaria marcado por episódios esporádicos como acampamento 

temporário, sendo tal prerrogativa observada tanto pelos atributos tecnológicos dos conjuntos 

líticos como por meio da análise cerâmica e distribuição espacial dos vestígios (densidade, 

concentrações e associações). 

  Entre os artefatos, formal e tecnologicamente apresentam as mesmas características 

dos conjuntos da área em estudo, ou seja, aproveitamento de suportes corticais ou semicorticais 

provindos das fases iniciais de redução do núcleo para manufatura de seus implementos líticos. Três 

foram debitados por meio da tecnologia unipolar e os raspadores sobre seixo foram talhados. Todos 

apresentaram evidências de manutenção/ reparo, estas representadas pela sobreposição de retoques e 

novas retiradas de adelgaçamento dos bordos para reativação dos gumes. 

  Dado relevante diz respeito à localização destes vestígios, sendo um localizado na 

camada 02 e os demais na camada 09 que representa o período de ocupação mais intenso do sítio, 

datado de 2003 ± 195 A.P. Devido à quantidade reduzida de artefatos evidenciados no Porto Belo I, 

preferimos realizar as descrições pormenorizadas individualmente, dispensando os dados 

comparativos.  
                                                
18 Apesar de ser um artefato, preferimos deixá-la a parte dos produtos de talhe e debitagem. 
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� Peça 21053. Lasca quadrangular retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 110º e externo 80º. A face 

externa apresenta-se quase que toda cortical, com exceção do distal que recebeu uma 

seqüência de golpes perpendiculares ao eixo de debitagem para adelgaçamento do bordo, 

seguida de retoques bifaciais, longos, em escamas, parciais e descontínuos. Na face interna o 

bordo direito recebeu retoques longos, em escama, parciais, descontínuos. Comprimento 54 

mm, largura 44 mm, espessura 12 mm e peso 55g. 

� Peça 21428. Lasca trapezoidal retocada de arenito silicificado localizada na camada 09. 

Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno 

medindo 100º e externo 110º. A face externa apresenta pequena faixa cortical no bordo 

esquerdo, o restante foi suprimido por retiradas de debitagem anterior ao lascamento deste 

suporte, representadas por duas grandes cicatrizes centrais paralelas ao eixo de debitagem na 

peça a partir do proximal e por pequenas retiradas de supressão da cornija. No distal há uma 

seqüência de retiradas paralelas ao eixo de debitagem com a função de adelgaçamento do 

bordo para a ativação do gume (cinco no total), seguida de retoques longos e curtos 

(sobreposição), descontínuos, parciais em escama. Comprimento 53 mm, largura 43 mm, 

espessura 14 mm e peso 51g. 

� Peça 21779. Raspador sobre lasca de quartzo localizado na camada 09. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 

120º. A superfície cortical foi suprimida por seis retiradas perpendiculares ao eixo de 

debitagem para adelgaçamento do bordo, permanecendo apenas no proximal e parte central 

do artefato. Foram retoques em toda a face externa, longos, contínuos, totais, semi-abruptos 

(60º), em escamas. Comprimento 39 mm, largura 48 mm, espessura 20 mm e peso 51g. 

� Peça 21436. Raspador sobre núcleo de sílex localizado na camada 09. Ponto de impacto e 

direção de debitagem desconhecidos, talão ausente. Há três cicatrizes de retiradas de lascas 

quadrangulares corticais que demonstram sua utilização anterior com núcleo. Os retoques 

concentram-se no bordo esquerdo da face com supressão do córtex, são curtos, contínuos, 

parciais, em escama. Comprimento 52 mm, largura 46 mm, espessura 35 mm e peso 101g. 

� Peça 22031. Raspador sobre núcleo de quartzito. Núcleo reaproveitado como artefato após 

a retirada de várias lascas corticais e semicorticais de diferentes morfologias. A peça recebeu 

retoques curtos, no distal, contínuos, totais e em escama. Comprimento 66 mm, largura 58 

mm, espessura 45 mm e peso 178g. 
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Tabela 5.38 – Características gerais dos artefatos, sítio Porto Belo I: 

Registro Morfologia Matéria-prima Córtex Talhe/Debitagem Talão AI AE C L E P 

21053 Lasca quadrangular Sílex < 50% Morfologia completa Liso plano 110 80 54 44 12 55 
21428 Lasca trapezoidal Arenito S < 50% Morfologia completa Liso plano 100 110 53 43 14 51 
21779 Raspador s/lasca Quartzo < 50 % Morfologia completa Cortical 110 120 39 48 20 51 
21436 Raspador s/ núcleo Sílex < 50 % Talhe Ausente -- -- 52 46 35 01 
22031 Raspador s/ núcleo Quartzito < 50 % Talhe Ausente -- -- 66 58 45 178 

Legenda: AI – ângulo interno, AE – ângulo externo; C – comprimento, L – largura; E – espessura, P – peso. 
 
Tabela 5.39 – Características gerais dos retoques, sítio Porto Belo I: 

Registro Posição Localização Repartição Extensão Morfologia Inclinação 
21053 Bifacial Bordo direito e distal Parciais Longos/curtos Escamas Semi-abruptos 
21428 Diretos Distal Totais Longos/curtos Escamas Semi-abruptos 
21779 Diretos Distal Totais Curtos Escama Semi-abruptos 
21436 Diretos Bordo esquerdo Parciais Curtos Escamas Semi-abruptos 
22031 Diretos Distal Totais Curtos Escamas Semi-abruptos 

 

Outro artefato do conjunto é uma lâmina polida de granito localizada na camada 

02, com marca intensa de uso no gume ativo. Há marcas claras de encabamento da peça. 

Comprimento 102 mm, largura 62 mm, espessura 21 mm e peso 231g. 

As lascas brutas compreendem 17,24% do conjunto, distribuídas entre as 

camadas do sítio. Todas foram obtidas por meio da tecnologia unipolar sendo que duas não 

apresentam superfície cortical decorrente da apropriação mais avançada do núcleo. Apenas na 

lasca trapezoidal em quartzito há ausência de talão, sendo apenas possível inferir sobre a direção 

de debitagem e ponto de impacto; as demais apresentam morfologia completa. São suportes 

variando entre muito largos/ longos e médios/espessos, com comprimento entre 25 e 54 mm e 

largura entre 26 e 38 mm. A peça mais pesada apresenta 31g e a mais leve 10g.  

O único núcleo do conjunto é de quartzo hialino, localizado na camada 06, uma 

peça isolada do contexto do sítio. Está esgotado, ou seja, sem possibilidade de obtenção de novos 

planos de percussão, é multidirecional, com cicatrizes de retiradas de lamelas de diferentes 

morfologias. Comprimento 31 mm, largura 23 mm e peso 39g. 

Tabela 5.40 – Características gerais das lascas brutas, sítio Porto Belo I: 

Registro 
Localização 
(camadas) 

Morfologia 
Matéria-
prima 

Córtex 
Talhe/ 

Debitagem 
Talão 

Ângulo 
interno 

Ângulo 
externo 

C L E P 

21079 02 Trapezoidal cortical Sílex > 50% Morfologia completa Liso plano 100 110 50 36 12 31 
21758 04 Trapezoidal Arenito S. < 50 % Morfologia completa Cortical 100 110 25 26 10 12 

21781 08 Quadrangular Sílex < 50 % Morfologia completa 
Liso plano 
preparado 

110 90 54 38 07 24 

21410 09 Quadrangular Sílex Ausente Morfologia completa Liso plano 110 70 36 38 08 15 

21455 10 Trapezoidal Quartzito Ausente 
Ponto de impacto e 
direção de debitagem 

inferidos 
Ausente -- -- 28 31 12 10 

Em relação aos resíduos de lascamento estão concentrados nas camadas iniciais 02 

e 03 e nas terminais 09 e 1019, perfazendo 47,05% do conjunto. A maioria é de sílex (50,0%), 

seguido pelo quartzo e arenito silicificado (17,64%), pelo ocre (11,76%) e quartzito (5,88%). 

 

                                                
19 Novo dado que indica as diferentes ocupações no Porto Belo I 
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Tabela 5.41 – Características gerais dos resíduos de lascamento, sítio Porto Belo I: 
Registro Localização (camadas) Tipologia Matéria-prima Córtex C L E P 
16264 02 Resíduo Sílex Ausente 20 15 03 03 
21060 02 Resíduo Sílex > 27 20 04 07 
21078 02 Resíduo Quartzo Ausente 30 20 05 08 
21081 02 Estilha Sílex Ausente 12 12 01 01 
21075 02 Estilha Sílex < 16 06 02 01 
16297 02 Estilha Arenito S. > 25 17 04 05 
16004 02 Resíduo Quartzo < 42 33 15 32 
21705 03 Resíduo Arenito S. Ausente 32 16 07 05 
21717-2 03 Resíduo Quartzo Ausente 32 17 10 09 
21807 03 Resíduo Arenito S. > 42 44 08 25 
21094 03 Resíduo Sílex > 40 35 07 17 
22079 09 Estilha Sílex < 29 28 07 12 
22021 09 Resíduo Ocre < 20 17 11 10 
21446 10 Resíduo Sílex < 30 24 15 19 
21456 10 Estilha Sílex Ausente 24 23 04 10 
21452 10 Resíduo Quartzito > 39 30 06 20 
21445-2 10 Resíduo Ocre > 54 37 36 137 

 
  De modo geral, podemos concluir que o sítio Porto Belo I foi utilizado como 

acampamento temporário em períodos esporádicos. Cabe salientar que referente aos atributos 

formais e tecnológicos do conjunto artefatual lítico entre os dois períodos “clássicos” de ocupação 

(o primeiro entre as camadas 01 e 02 e o último entre a 09 e 10), não há variabilidade significativa, 

sendo produzidos artefatos expeditos, porém todos apresentaram marcas claras de manutenção/ 

reparo. Trata-se de um importante sítio para compreensão do sistema regional de assentamento da 

área em estudo, sendo que os resultados laboratoriais cooperam com nossas inferências de 

complexo situacional de sítios contemporâneos em Xingó. 

 

5.1.9. Conjunto artefatual do sítio Porto Belo II: 

O sítio Porto Belo II, coordenadas 8.941.00/ 626.260, está localizado no mesmo 

terraço que da locação anterior, distante 300 m. Nele foram executadas três trincheiras: uma 

paralela ao São Francisco medindo 02 x 33 m e duas transversais, a primeira medindo 02 x 20 m e 

a segunda 02 x 13 m, sendo escavada uma área total de 126 m2. Todas alcançaram profundidade 

de 1,35 m. Foram evidenciados seis níveis arqueológicos, ambos apresentando remanescentes 

diretos e indiretos da atividade humana, totalizando noventa e uma peças líticas, trezentos e oitenta 

e cinco fragmentos cerâmicos, quarenta e um gramas de carvão, dezesseis restos faunísticos, uma 

fogueira estruturada com vinte e seis blocos e dois fragmentos de ossos humanos. 

O conjunto artefatual do sítio Porto Belo II é marcado pela presença de sessenta e 

sete resíduos de lascamento (73,62%), quinze lascas brutas (16,48%), cinco artefatos (5,49%) e 

quatro núcleos (4,39), há uma completa ausência de percutores, sendo que a presença desta 

ferramenta no assentamento diz respeito a um fragmento localizado em superfície. 
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Tabela 5.42 – Elementos líticos do sítio Porto Belo II: 
Localização 

(camadas de 20 cm) 
Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
 
 
 
 

Superfície 

 
 
 
 
 
37 

 
 

Resíduos 

 
 
27 

Resíduos 13 
Estilhas 10 

Estilha inicial 01 
Fragmento proximal 01 
Fragmento de percutor 01 
Resíduo de bloco 01 

Núcleo 01 Núcleo 01 

 
Lascas brutas 

 
07 

Trapezoidais 03 
Quadrangulares 02 

Trapezoidal cortical 01 

Artefatos 02 
Raspador sobre bloco 01 
Raspador sobre seixo 01 

 
 
01 

 
 
11 

Resíduos 
08 

Resíduo de bloco 01 
Resíduos 05 
Estilha 01 

02 
Plaqueta 01 

Lascas brutas Trapezoidais 02 
Artefatos 01 Raspador sobre plaqueta 01 

 
02 

 
03 

Lascas brutas 
02 Triangular cortical 01 
 Trapezoidal 01 

Artefatos 01 Lasca quadrangular 01 

 
 
 
03 

 
 
 
15 

 
 

Resíduos 

 
 
11 

Estilha 04 
Estilha inicial 01 
Resíduos 04 

Resíduo de bloco 01 
Ocre 01 

Núcleo 01 Núcleo 01 

Lascas brutas 03 
Trapezoidal 01 
Quadrangular 02 

05 01 Resíduo 01 Resíduo 01 

 
 
06 

 
 
24 

 
Resíduos 

 
20 

Resíduos 11 
Estilhas 08 

Fragmento distal 01 
Lascas brutas 01 Trapezoidal 01 

Núcleo 02 Núcleo 02 
Artefato 01 Raspador sobre núcleo 01 

 
Tabela 5.43 – Uso de matéria-prima por camada, sítio Porto Belo II: 
 Superfície Decap 01 Decap 02 Decap 03 Decap 05 Decap 06 Total % 

Quartzo 15 11 03 11 -- 21 59 64,83 
Sílex 11 -- -- 02 01 03 19 20,87 

Quartzito 04 -- -- -- -- -- 04 4,39 
Arenito S. 06 -- -- -- -- -- 06 6,59 
Granito 01 --  -- -- -- 02 2,19 
Ocre -- -- -- 01 -- -- 01 1,09 
Totais 37 11 03 14 01 24 91 100,0 

 
Os resíduos de lascamento representam 73,62% do conjunto, número elevado 

quando comparado aos outros sítios. Este grupo está composto por estilhas, resíduos e fragmentos 

de lascas e de percutores, concentrados, sobretudo, em superfície e camada 06. Entre os resíduos a 

matéria-prima mais presente é o quartzo (66,66%), seguido pelo sílex, arenito silicificado, 

quartzito e granito; como está apresentado na tabela 5.45. 
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Tabela 5.44 – Resíduos de lascamento por camada, Porto Belo II: 
 Superfície 01 02 03 05 06 Total % 

Estilha 10 01 -- 04 -- 08 23 34,32 

Estilha inicial 01 -- -- 01 -- -- 02 2,98 

Resíduo 13 05 -- 04 01 11 34 50,74 

Fragmento proximal 01 -- -- -- -- -- 01 1,49 

Fragmento percutor 01 -- -- -- -- -- 01 1,49 

Resíduo de bloco 01 01 -- 01 -- -- 03 4,47 

Placa -- 01 -- -- -- -- 01 1,49 

Fragmento distal -- -- -- -- -- 01 01 1,49 

Ocre -- -- -- 01 -- -- 01 1,49 

Total 27 08 -- 10 01 20 67 100 

 
A quantidade numérica de resíduos de lascamento em relação aos demais 

elementos líticos deste conjunto artefatual indica uma atividade de lascamento no sítio, sobretudo 

levando em conta a presença de núcleos não esgotados de quartzo relacionados aos resíduos.  

Tabela 5.45 – Uso de matéria-prima nos resíduos de lascamento por camada, Porto Belo II: 
 Superfície 01 02 03 05 06 Total % 

Quartzo 11 08 -- 08 -- 17 44 65,67 
Sílex 09 -- -- 02 01 03 15 22,60 

Quartzito 02 -- -- -- -- -- 02 2,98 
Arenito S. 04 -- -- -- -- -- 04 5,97 
Granito 01 -- -- -- -- -- 01 1,49 
Ocre -- -- -- 01 -- -- 01 1,49 
Totais 27 08 -- 11 01 20 67 100,0 

 

Este processo de redução diz respeito à manufatura de ferramentas expeditas para 

uso momentâneo, fato averiguável e compatível com a análise dos artefatos dos quais a totalidade 

trata de implementos expeditos a maioria em quartzo (80,0%). Nosso único “problema” é a 

ausência de percutores, entretanto, como já dito, esta carência é parcial uma vez que há registro de 

um fragmento de percutor em superfície. 

Tabela 5.46 – Dados gerais dos núcleos sítio Porto Belo II: 

Registro Camadas Morfologia Estado Plano de percussão 
Tecnologia 
aplicada 

Cicatrizes Córtex C L E P 

02 Superfície Quadrangular Não esgotado 
Natural – 

multidirecional 
Unipolar 

04 – lascas 
quadrangulares muito 
largas e quase longas 

< 50% 54 38 35 168 

16330 03 Quadrangular Não esgotado 
Natural – 

unidirecional 
Unipolar 

06 - lascas quase longas 
e longas, 

quadrangulares e 
trapezoidais. 

< 50% 60 45 42 176 

16382 06 Quadrangular Não esgotado 
Natural – 

unidirecional 
Unipolar 

04 – lascas quase 
longas quadrangulares 

> 50% 58 48 38 92 

-- 06 Seixo Não esgotado 
Natural – 

unidirecional 
Bipolar 01 lâmina > 50% 40 38 12 31 

  

Os núcleos deste conjunto são todos de quartzo não-esgotados, apresentando 

alguma superfície cortical. A análise do processo de redução demonstra o uso dos planos naturais, 

sobretudo as arestas da peça, local mais fácil de obtenção das lascas se tratando de blocos. Um dos 

exemplares localizado na camada 06 o processo de redução deu-se pela utilização da tecnologia 

bipolar, onde há cicatriz de retirada de uma lâmina cortical. 
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As lascas brutas compreendem 27,77% do total do conjunto, representadas por 

oito trapezoidais, quatro quadrangulares, duas trapezoidais corticais e um triangular cortical. A 

matéria-prima dominante é o quartzo (53,33%), seguido pelo quartzito e sílex (13,33% cada), e 

pelo arenito silicificado e granito (6,66% cada). Apenas dois suportes apresentaram ausência de 

superfície cortical, sendo que os demais apresentaram córtex inferior a metade da peça e três 

apresentaram superfície cortical superior a 50% do instrumento. 

  Em relação à técnica de lascamento, 100% dos suportes foram obtidos pela 

tecnologia unipolar, dos quais catorze apresentaram morfologia completa e uma peça a direção de 

debitagem e ponto de impacto foram inferidos com ausência do talão. O talão mais presente foi o 

cortical (sete peças), seguido pelo liso plano (quatro peças), liso plano preparado (duas peças) e 

cortical preparado (uma peça). A totalidade dos suportes com morfologia completa apresentou 

ângulo interno superior a 90º, enquanto que em relação ao externo uma peça apresentou ângulo 

igual a 80º e as demais superior ou igual a 90º. A comparação entre os ângulos gerou os seguintes 

resultados: (01) Ângulo interno inferior ao externo: duas peças; (02) Ângulo interno superior ao 

externo: dez peças; (03) Ângulo interno igual ao externo: duas peças. 

Tabela 5.47 – Variáveis quantitativas das lascas brutas, sítio Porto Belo II: 
 Comprimento Largura Espessura Peso 

1-10 -- -- 06 01 
11-20 -- -- 08 05 
21-30 03 05 01 02 
31-40 04 06 -- 04 
41-50 06 02 -- 01 
51-60 01 01 -- -- 
61-70 -- 01 -- -- 
71-80 01 -- -- -- 
204 -- -- -- 204g 

 
Tabela 5.48 – Dados comparativos morfologia, matéria-prima, córtex e talões, lascas brutas, sítio Porto Belo II: 

 
Matéria-prima Córtex Talões 

QZ AS QTZ Sílex Granito AU < > LP LPp Cortical Cp AU 
Trapezoidal 07 -- 01 -- -- 02 06 -- 02 02 03 01 -- 
Quadrangular 01 01 01 -- 01 -- 04 -- 02 -- 01 -- 01 

Trapezoidal cortical -- -- -- 02 -- -- -- 02 -- -- 02 -- -- 
Triangular cortical 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- 

LEGENDA: QZ – quartzo; QTZ – quartzito; AS – arenito silicificado; AU – ausente; < - menor que 50%; > - maior que 50%; LP – liso plano: LPp  - liso plano preparado; 
Cp – cortical preparado. 

 
 

No tocante às variáveis quantitativas, na relação ‘comprimento versus largura’ 

quatro lascas foram classificadas como ‘muito largas’, nove como ‘quase longas’ e duas ‘longas’; 

com relação à espessura uma lasca foi classificada como fina, cinco como médias, oito como 

espessas e uma muito espessa. 
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Tabela 5.49 – Dados comparativos morfologia e outras variáveis, lascas brutas, Porto Belo II: 

 
Comprimento x largura Espessura 

ML QL L F M E ME 
Trapezoidal 04 03 01 01 03 03 01 
Quadrangular -- 04 -- -- 01 03 -- 

Trapezoidal cortical -- 02 -- -- 01 01 -- 
Triangular cortical -- -- 01 -- -- 01 -- 

LEGENDA: ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; F – fino; M – média; E – espessa; ME – muito espessa./ 
 
Tabela 5.50 – Dados comparativos matéria-prima e outras variáveis, lascas brutas, sítio Porto Belo II: 

 
Córtex Talões Comp x largura Espessura 

AU < > LP LPp C Cp AU ML QL L F M E ME 
QTZ 01 07 01 02 02 04 01 -- 03 04 02 01 03 04 01 
AS -- 01 -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 
QT 01 01 -- 01 -- 01 -- -- 01 01 -- -- -- 02 -- 
S -- -- 02 01 -- 02 -- -- -- 02 -- -- 01 01 -- 
G -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- 01 -- -- 

LEGENDA: QTZ – quartzo; AS – arenito silicificado; QT – quartzito; AS – sílex; G – granito; AU – ausente; < - menor que 50%; > - maior que 50%; LP – liso plano; 
LPp – liso plano preparado; C – cortical; Cp – cortical preparado; ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; F – fino; M – médio; E – espesso; ME – muito 
espesso.  
 

Tabela 5.51 – Dados comparativos córtex e outras variáveis, lascas brutas, sítio Porto Belo II: 

 
Talões Comprimento x Largura Espessura 

LP LPp C Cp AU ML QL L F M E ME 
Ausente 01 01 -- -- -- 01 01 -- -- 01 01 -- 
< 50% 03 01 04 01 01 03 06 01 01 03 05 01 
> 50% -- -- 03 -- -- -- 02 01 -- 01 02 -- 

LEGENDA: LP – liso plano; LPp – liso plano preparado; C – cortical; Cp – cortical preparado; ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; F – fino; 
M – médio; E – espesso; ME – muito espesso. 

   
Os artefatos do sítio Porto Belo II estão constituídos por um raspador sobre seixo 

de arenito silicificado, um raspador sobre bloco de quartzo, um raspador sobre plaqueta de 

quartzo, um lasca quadrangular retocada de quartzo e um raspador sobre núcleo de quartzo, sendo 

que deste montante dois estão localizados em superfície e os demais distribuídos nas camadas 01, 

02 e 06. A matéria-prima dominante é o quartzo (80,0%), sendo que apenas um raspador foi 

manufaturado em arenito silicificado. A técnica mais utilizada foi o talhe (80,0%), sendo que 

apenas um suporte fora obtido pela tecnologia unipolar com uso de percutor duro.  

  Dada à quantidade de artefatos, não foi necessária a realização dos dados 

comparativos. Segue descrição pormenorizada de cada implemento. 

� Peça 16. Superfície. Raspador sobre seixo de arenito silicificado. Superfície cortical 

superior a 50% da peça. Foram executados golpes perpendiculares ao eixo morfológico da 

peça, resultando em cinco cicatrizes que constituíram um bordo ativo. Comprimento 50 mm, 

largura 30 mm, espessura 15 mm e peso 44g. 

� Peça 26. Superfície. Raspador sobre bloco de quartzo. Foram realizadas pequenas retiradas 

nos bordos para criação de um gume cortante. Não foram realizadas retiradas de 

adelgaçamento. Comprimento 52 mm, largura 50 mm, espessura 30 mm e peso 106g. 
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� Peça 16362. Camada 01. Raspador sobre plaqueta de quartzo. Plaqueta de quartzo que 

recebeu golpes perpendiculares que resultaram em um gume ativo, comprimento 65 mm, 

largura 55 mm, espessura 14 mm e peso 80g. 

� Peça 16375-2. Camada 02. Lasca retocada quadrangular de quartzo. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, talão cortical preparado com ângulo interno igual a 100º e 

externo 110º. Apresenta superfície cortical apenas no distal e evidências claras de preparo do 

plano de percussão do núcleo. Recebeu retoques diretos no bordo esquerdo, curtos, em 

escama, parciais e descontínuos. Comprimento 37 mm, largura 29 mm, espessura 14 mm e 

peso 18g. 

� Peça 16038. Camada 06. Raspador sobre núcleo de quartzo. Trata-se de um núcleo 

multidirecional esgotado reutilizado como raspador. As múltiplas cicatrizes deram origem a 

bordos cortantes utilizados para realização das atividades cotidianas. Comprimento 60 mm, 

largura 58 mm, espessura 25 mm e peso 128g. 

 

5.1.10. Conjunto artefatual dos sítios Saco da Onça I: 

O sítio Saco da Onça I estava localizado em um terraço elevado a 5,40 m, em 

terras da fazenda São Francisco, município de Canindé de São Francisco, SE; coordenadas UTM: 

8.941.800/ 625.480. Neste sítio foram realizadas duas trincheiras: a transversal com 02 x 19 m e a 

paralela com 02 x 17 m, sendo escavada uma área total equivalente a 72 m2. Ambas as trincheiras 

atingiram uma profundidade equivalente a 2,60 metros, detectando onze níveis arqueológicos. A 

trincheira paralela apresentou remanescentes em cinco níveis a transversal em seis, totalizando 

trinta e duas peças líticas, duzentos e setenta e dois fragmentos cerâmicos e trinta e nove restos 

faunísticos. Os vestígios líticos estavam concentrados apenas nas camadas 01 e 02. 

A cerâmica deste conjunto ocorre até camada 06, entretanto 82,72% dos 

elementos foram evidenciados nas camadas iniciais. Deste total, 43,75% são fragmentos residuais, 

onde não é possível identificação em função das dimensões ou erosão. As bordas representam 

12,13% do conjunto sendo que 78,78% ocorrem na camada 01; os bojos representam 44,48% do 

total, também com maior concentração nas camadas iniciais do sítio. 

O conjunto artefatual lítico deste sítio é marcado pela existência exclusiva da 

tecnologia unipolar para obtenção dos suportes. O único artefato do conjunto é um raspador sobre 

seixo unifacial de quartzito localizado na camada 02, os demais elementos são originários ou do 

processo de redução (resíduos, núcleos e lascas brutas), ou são ferramentas que auxiliaram no 

processo (percutores). 
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A quantidade de percutores (18,75% do conjunto), cinco localizados na camada 

01 e um na camada 02, poderia sugerir uma intensa atividade de lascamento ou manutenção/ 

reparo, porém não há resíduos de lascamento que alicercem esta hipótese. 

Tabela 5.52 – Elementos líticos do sítio Saco da Onça I: 
Localização espacial Quantidade total Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
 
 

Camada 01 

 
 
 
15 

Resíduos 05 
Resíduos 03 
Estilhas 02 

Percutores 05 Percutores 05 

Lascas brutas 04 
Semicircular 01 

Quadrangulares 02 
Trapezoidal 01 

Núcleo 01 Núcleo 01 

 
 
 

Camada 02 

 
 
 
17 

Resíduos 11 
Resíduos 02 
Estilhas 09 

Artefato 01 Raspador s/ seixo unifacial 01 
Percutor 01 Percutor 01 
Núcleo 01 Núcleo 01 

 
Lascas brutas 

 
03 

Triangular 01 
Quadrangular cortical 01 
Semicircular cortical 01 

 

  No tocante ao uso de matéria-prima há certo equilíbrio numérico, fato que não 

ocorre nos demais sítios de atividade específica da área. 

O processo de redução não se difere dos demais conjuntos artefatuais em estudo, 

com uso dos planos naturais do núcleo (seixos) para obtenção dos suportes, geralmente 

trapezoidais e quadrangulares com talões corticais, na maioria, mas também existindo os lisos 

planos, parciais ou ausentes. Dos sete suportes evidenciados neste sítio, dois apresentaram 

evidências de pré-preparo do plano de percussão no núcleo, entretanto tal evidência não fora 

observada nos núcleos do conjunto. 

Gráfico 5.7 – Uso de matéria-prima no sítio Saco da Onça I: 
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Sílex Quartzo Arenito S. Granito Quartzito Calcedônia

Legenda: Eixo x: 1 = camada 01; 2 = camada 02; 3 = total geral do sítio. 

 

Em relação às lascas brutas (21,87% do total), três são de quartzo, três de sílex e 

uma de arenito silicificado. Todas apresentam superfície cortical, sendo que cinco ‘inferior a 
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metade da peça’ e cinco ‘superior’. São suportes classificados como médios, a maioria medindo 

entre 21 e 60 mm de comprimento e largura. Na relação ‘comprimento versus largura’, duas 

foram classificadas como lascas muito largas e cinco quase longas. Em relação à espessura, duas 

são lascas finas, uma média e quatro espessas. 

Tabela 5.53 – Variáveis quantitativas das lascas brutas, Saco da Onça I: 
 Comprimento Largura Espessura Peso 

1-10 -- -- 03 02 
11-20 -- -- 03 01 
21-30 01 01 -- 02 
31-40 02 02 -- -- 
41-50 02 02 -- -- 
51-60 01 01 -- -- 
61-70 -- -- -- 02 
71-80 -- 01 -- -- 
81-90 01 -- -- -- 

 
Tabela 5.54 – Dados comparativos das lascas brutas, morfologia e outras variáveis, Saco da Onça I: 

 
Matéria-prima Córtex Talão AI AE 

QZ Sílex AS < 50% >50% C Cp LP AU 90 100 110 90 100 110 

Trapezoidal -- 01 -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 01 -- 

Quadrangular 01 01 -- 02 -- -- -- -- 02 -- -- -- -- -- -- 

Semicircular 01 -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- 01 01 -- -- 

Semicircular cortical -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- 

Quadrangular cortical -- 01 -- -- 01 01 -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- 

Triangular 01 -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 

LEGENDA: QZ – quartzo; AS – arenito silicificado; C – cortical; Cp – cortical preparado; LP – liso plano e AU – ausente. 
 
Tabela 5.55 – Dados comparativos das lascas brutas, morfologia e outras variáveis, Saco da Onça I: 

 
Relação de ângulos Comprimento x largura Espessura 

I < E I > E I = E ML QL L LM F M E ME 

Trapezoidal -- 01 -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- 

Quadrangular -- -- -- -- 02 -- -- -- -- 02 -- 

Semicircular -- 01 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 

Semicircular cortical -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 

Quadrangular cortical -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 -- -- 

Triangular 01 -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- 
LEGENDA: ML – muito largo, QL – quase longo; L – longo; LM – laminar; F – fina; M – média; E – espessa e ME – muito espessa. 
 
Tabela 5.56 – Dados comparativos das lascas brutas, matéria-prima e outras variáveis, Saco da Onça I: 

 
Córtex Talão Ângulo interno Ângulo externo Comparação ângulos 

Comprimen
to x largura Espessura 

< > 1 2 3 4 90 100 110 90 100 110 I<E I>E I=E ML QL F M E 

Quartzo 03 -- 02 01 01 -- 01 -- 01 01 -- 01 01 01 -- 01 02 01 -- 02 
Sílex 02 01 01 01 -- 01 -- 01 01 -- 02 -- -- 01 01 01 02 01 01 01 

Arenito -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 

Legenda: 1-cortical; 2-cortical preparado; 3-liso plano; 4-ausente; ML - muito larga; QL-quase longa; F-fina; M-média; E-espessa. 
 
Tabela 5.57 – Dados comparativos das lascas brutas, superfície cortical e outras variáveis, Saco da Onça I: 

 
Talão AI AE Ângulos C x L Espessura 

1 2 3 4 90 100 110 90 100 110 I<E I>E I=E ML QL F M E 
< 50 % 01 01 01 02 01 -- 03 01 01 01 01 02 -- 02 03 02 -- 03 
>50 % 01 -- -- 01 -- 01 -- -- 01 -- -- -- 01 -- 02 -- 01 01 

Legenda: 1-cortical; 2-cortical preparado; 3-liso plano; 4-ausente; ML-muito larga; QL-quase longa; F-fina; M-média; E-espessa; AI – ângulos internos; AE 
– ângulos externos; C x L – comprimento x largura. 
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Tabela 5.58 – Dados comparativos das lascas brutas, comprimento x largura e outras variáveis, Saco da Onça I: 

 
Ângulo interno Ângulo externo Comparação ângulos Espessura 

90 100 110 90 100 110 I<E I>E I=E F M E 

Muito larga -- -- 02 01 01 -- -- 02 -- 01 -- 01 

Quase longa 01 01 -- -- 01 01 01 -- 01 01 01 03 

 

Tabela 5.59 – Dados comparativos das lascas brutas, talão e outras variáveis, Saco da Onça I: 
 Ângulo Interno Ângulo Externo Comparação C x L Espessura 

 90 100 110 90 100 110 I<E I>E I=E ML QL F M E 

Cortical -- 02 -- -- 01 01 01 -- 01 -- 02 01 01 -- 

Cortical preparado -- -- 01 -- 01 -- -- 01 -- 01 -- 01 -- -- 

Liso plano -- -- 01 01 -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 

Ausente -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 03 -- -- 03 

Legenda: ML-muito larga; QL-quase longa; F-fina; M-média; E-espessa; C x L – comprimento x largura. 
 
Tabela 5.60 – Dados comparativos das lascas brutas, espessura e outras variáveis, Saco da Onça I: 

 
Ângulo interno Ângulo externo Comparação ângulos 

90 100 110 90 100 110 I<E I>E I=E 
Fina 01 -- 01 -- 02 -- 01 01 -- 
Média -- 01 -- -- 01 -- -- -- 01 
Espessa -- -- 01 01 -- -- -- 01 -- 

 

  Os dados comparativos apresentam lascas de morfologia e matéria-prima 

diferenciadas que, no entanto, sofreram o mesmo tipo de debitagem. Em função do número de 

exemplares não pudemos realizar mais inferências sobre este conjunto. Suas diferenças em 

relação aos demais se vinculam, sobretudo, ao baixo índice de artefatos ou instrumentos (haja 

vista que nenhuma das lascas brutas apresentou marcas de utilização), proporção percutores 

versus outros elementos relativamente alta (01 percutor para cada 5,3 vestígios líticos), baixo 

índice de resíduos de lascamento; diversidade numérica no uso da matéria-prima. 

  O único artefato é um raspador unifacial sobre seixo de quartzito localizado na 

camada 02. A peça recebeu golpes de adelgaçamento em uma das extremidades do seixo (há duas 

cicatrizes), para obtenção de gume ativo. Comprimento 50 mm, largura 37 mm, espessura 27 mm 

e peso 83g. 

  O conjunto apresentou dois núcleos, a saber: 

� Núcleo quadrangular de quartzo. Esgotado, com múltiplos planos de percussão, superfície 

cortical menor que a metade da peça, havendo várias cicatrizes de retiradas de lascas 

quadrangulares e lamelas. Comprimento 48 mm, largura 34 mm e peso 91g. 

� Núcleo irregular de sílex. Há muitos planos de percussão, com retiradas desorganizadas de 

lamelas e lascas médias, ambas quadrangulares. É uma peça esgotada, onde o artesão utilizou 

os planos naturais para o processo de redução. Comprimento 34 mm, largura 31 mm e peso 

35g. 
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Em relação aos percutores, grande parte é em granito. Por serem peças 

geralmente pesadas, pode-se inferir o uso vinculado ao processo de redução do núcleo e não na 

atividade de manutenção/reparo.  

Tabela 5.61 – Percutores, sítio Saco da Onça I: 
Registro Morfologia MP C L E P OBS 
21647 Globular Granito 75 73 53 492 Muito utilizado com marcas em todas as faces da peça. 
21663 Alongado Granito 82 62 48 539 Bem utilizado com marcas de uso nas extremidades. 

21625 Globular Granito 84 65 57 570 
Peça bem utilizada com marcas de uso em toda a superfície da 

peça. 

21646 Alongado Granito 108 53 34 366 
Bem utilizado com marca de uso exclusivamente nas 

extremidades da peça. 
21641 Alongado Granito 122 71 41 580 Pouco utilizado, com marcas discretas nas extremidades da peça. 

21695 Alongado Quartzito 95 80 45 580 
Bem utilizado, com marcas fortes de uso nas extremidades. Está 

fragmentado. 
LEGENDA: C – comprimento; L – largura; E – espessura; P – peso. Medidas em milímetros e peso em gramas. 

 
Tabela 5.62 – Resíduos de lascamento, sítio Saco da Onça I: 

Registro 
Localização 
(camadas) 

Morfologia Matéria-prima Córtex C L E P 

21654 01 Resíduo Quartzo > 30 19 15 12 
21636 01 Resíduo Sílex < 32 22 05 11 
21674 01 Resíduo Quartzo > 28 18 05 05 
21655-2 01 Estilha Quartzo < 12 05 01 01 
21655-1 01 Estilha Quartzo < 18 19 01 02 
20840 02 Estilha Arenito S. > 34 18 06 04 
21691 02 Estilha Calcedônia < 34 13 03 04 
21687 02 Estilha Arenito S. < 14 08 03 02 
21676 02 Estilha Sílex Ausente 24 18 05 04 
20012 02 Estilha Sílex Ausente 16 09 04 02 
20013 02 Estilha Arenito S. < 23 15 02 03 
21689 02 Estilha Quartzito < 36 16 07 05 
20018 02 Estilha Arenito S. < 22 16 07 06 
20035 02 Resíduo Sílex < 28 20 17 14 
20026 02 Resíduo Sílex < 39 24 19 24 
20033 02 Estilha Arenito S. > 40 18 05 08 

 

5.1.11. Conjunto artefatual dos sítios Saco da Onça II: 

  O sítio Saco da Onça II estava localizado no mesmo terraço que o anterior, porém 

elevado a 7,80 m. Duas trincheiras foram abertas: a transversal com 02 x 12 m e a paralela com 02 

x 10 m, sendo escavada uma área total de 44 m2. Ambas as trincheiras apresentaram profundidade 

equivalente a 1,80 m, sendo escavadas por níveis artificiais a cada 20 cm. Foram evidenciados os 

seguintes remanescentes: dezoito peças líticas, vinte e oito fragmentos cerâmicos e uma fogueira 

estruturada com vinte e um blocos. 

  Em relação aos elementos líticos a grande maioria foi evidenciada em superfície 

61,11%, sendo que deste montante 92,92% está representado por resíduos de lascamento. 

  Sobre o uso da matéria-prima neste sítio, o quartzo é o dominante (treze), seguido 

pelo sílex (duas), quartzito, arenito silicificado e granito (um exemplar cada). 
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  Não há nenhuma especificidade relevante neste conjunto artefatual, exceto que há 

uma relação entre os resíduos de lascamento (dez de quartzo e um de sílex), e os suportes 

evidenciados no sítio. Contudo, não significa que o processo de redução seja a atividade primeira 

deste sítio, pelo contrário, os suportes evidenciados são peças expedientes, sem evidências de zelo 

com a manufatura ou manutenção das mesmas, provavelmente debitadas para execução de uma 

atividade inesperada no local e, em seguida (após o uso), as ferramentas eram abandonadas.  

Tabela 5.63 – Elementos líticos do sítio Saco da Onça II: 
Localização espacial 
(camadas de 20 cm) Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 

 
 

Superfície 

 
 
11 

Resíduos 08 
Resíduo 01 
Estilhas 07 

Artefatos 01 Raspador circular 01 

Lascas brutas 02 
Furador 01 

Quadrangular 01 

Camada 01 02 
Resíduo 01 Estilha 01 

Lasca bruta 01 Quadrangular siret 01 

 
Camada 02 

 
04 

Resíduos 02 
Resíduo 01 
Estilha 01 

Percutor 01 Clássico 01 
Lasca bruta 01 Trapezoidal 01 

Camada 03 01 Percutor 01 Clássico 01 

   

Inferência mais condizente diz respeito às curtas ocupações relacionadas às 

atividades do sistema produtivo do grupo, gerando um número muito pequeno de remanescentes 

culturais. Na camada 02, por exemplo, foi evidenciada uma grande estrutura de combustão, porém 

sem material associado, nem restos faunísticos. 

No tocante aos resíduos de lascamento foram evidenciadas oito peças em 

superfície, uma na camada 01 e duas na camada 02. Deste total, nove peças são estilhas e dois 

resíduos. 

Tabela 5.64 – Resíduos do sítio Saco da Onça II: 
RG Localização Morfologia Matéria-prima Córtex C L P E 
03 Superfície Estilha Quartzo >50% 29 14 06 03 
01 Superfície Estilha Quartzo Ausente 19 08 01 01 
04 Superfície Estilha Quartzo Ausente 25 07 01 02 
05 Superfície Estilha Quartzo < 50% 21 11 05 03 
07 Superfície Estilha Quartzo Ausente 15 08 01 01 
04-1 Superfície Estilha Quartzo < 50% 24 14 07 06 
08 Superfície Estilha Quartzo < 50% 14 08 06 05 
06 Superfície Resíduo Quartzo < 50% 26 19 14 10 

20841-1 Camada  01 Estilha Quartzo Ausente 32 15 05 03 
20839 Camada 02 Resíduo Sílex > 50% 33 18 17 15 
20841-2 Camada 02 Estilha Quartzo Ausente 18 07 01 01 

 

  Dada a quantidade de material evidenciado os dados comparativos não foram 

realizados, sendo preferida à apresentação individual de cada peça. 
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� Peça 02. Superfície. Lasca quadrangular bruta de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem inferidos, talão ausente. Face externa cortical, sem nenhuma cicatriz de retirada 

anterior ou pós debitagem. Comprimento 55 mm, largura 35 mm, espessura 13 mm e peso 45g. 

� Peça 03. Superfície. Furador sobre lasca de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão ausente. Face interna lisa sem estigmas significativos. A face 

externa apresenta superfície cortical junto ao bordo direito, no distal há três retiradas, duas 

perpendiculares ao eixo de debitagem tendo a face interna como plano de percussão, 

resultando em duas reentrâncias; e outra a paralela a partir do distal, de forma a evidenciar 

uma ponta funcional. É o único instrumento deste tipo no conjunto artefatual em estudo, 

havendo marcas evidentes de uso na extremidade da ponta. Comprimento 76 mm, largura 36 

mm, espessura 14 mm e peso 44g. 

 � Peça 01. Raspador circular sobre lasca de quartzito. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulos interno e externo iguais a 110º. Apresenta 

superfície cortical do proximal ao mesial da peça, sendo que no distal foi suprimida por três 

retiradas paralelas para adelgaçamento do bordo e ativação do gume. Retoques curtos, diretos, 

no distal, parciais, em escama e descontínuos. Comprimento 56 mm, largura 57 mm, 

espessura 28 mm e peso 113g. 

� Peça 20838. Camada 01. Lasca bruta quadrangular siret de quartzo. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, talão cortical, com ângulo interno igual a 110º e externo 

90º. Comprimento 41 mm, largura 19 mm, espessura 04 mm e peso 11g. 

� 21692. Camada 02. Lasca trapezoidal bruta de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 70º. Apresenta 

faixa cortical em todo o bordo direito e uma grande cicatriz central de retirada anterior ao 

lascamento. Comprimento 34 mm, largura 30 mm, espessura 05 mm e peso 11g. 

� 20844. Camada 03. Percutor de granito, alongado com marcas claras de uso nas 

extremidades. Comprimento 118 mm, largura 60 mm, espessura 49 mm, peso 535 g. 

 

5.1.12. Conjunto artefatual do sítio Vitória Régia I: 

O sítio Vitória Régia I estava localizado no município de Canindé de São 

Francisco – SE, em terras da fazenda com o mesmo nome, em um amplo terraço constituído 

basicamente de areia e silte, elevado a 8,24 m, na confluência do riacho Portão com rio São 

Francisco; coordenadas UTM 8.942.160,215/ 624.280,193. 

A cobertura vegetal encontrava-se bem espaçada, com algumas árvores de 

juazeiro, angico, pereiro etc. Nele foram executadas duas trincheiras na margem esquerda do 
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riacho, ambas subdivididas em quadrículas de 01 m2, sendo uma transversal com 02 x 45 m com 

profundidade de 4,50 m e outra paralela com 02 x 19 m, sendo escavada uma área total de 128 m2 

com profundidade de 1,75 m. Foi recentemente datado pelo método de termoluminescência 

obtendo-se datação de 2240 ± 389 para a camada 0620 (Santos & Munita, 2007). 

  Na trincheira transversal foram detectados dezessete níveis arqueológicos até o 

embasamento rochoso, já na paralela, com profundidade inferior, oito níveis. No total foram 

resgatados 85 peças líticas, 1678 fragmentos cerâmicos21, 268g de carvão, 141 vestígios 

faunísticos e 02 fogueiras estruturadas em 48 blocos (Santana et alli, 2002). 

  O sítio Vitória Régia I foi considerado uma aldeia ceramista decorrente da 

possível pressão demográfica de outras aldeias da região (Luna, 2001), tendo como ponto de 

partida, sobretudo, a elevada quantidade de remanescentes cerâmicos evidenciados que, sem 

sombras de dúvidas, é um dado extremamente relevante para a compreensão deste sítio e suas 

relações com os demais localizados nesta área arqueológica22. 

Gráfico 5.8 – Quantidade de vestígios cerâmicos em alguns sítios da Área Arqueológica 03: 
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Por outro lado, os atributos formais e tecnológicos da indústria lítica (escassa 

numericamente se comparada aos vestígios cerâmicos [?]), indicam uma maior especificidade na 

produção artefatual, com existência de um número significativo de artefatos principalmente de 

sílex (11,76% do conjunto). Em termos ocupacionais, o estudo da estratificação do sítio 

possibilitou inferirmos sobre pelo menos duas fases de ocupação. Nas camadas finais do sítio 

                                                
20 É importante destacar que as datações mais antigas dos sítios aqui compreendidos como específicos, coincidem com cronologia 
para as ocupações do Justino da fase 04 ou cemitério B (Vergne, 2004). O doutoramento de Vergne apresenta este período como o 
de maior desenvolvimento social da área, entre 3270 ± 135 AP e 2650 ± 150 AP. É um dado extremamente importante, já que as 
ocupações destes assentamentos iniciam-se neste período. 
21 Deste total 38,08% concentrados na camada 01. É necessário citar que do total de fragmentos na camada 01, 50% foram 
classificados como classe diferida, ou seja, elementos residuais. 
22 Entretanto é bom frisar que a grande densidade de cultura material cerâmica diz respeito às camadas iniciais deste sítio. Somado a 
este fator, mais de 50% são elementos residuais, isto é, peças que dada às dimensões e estado da superfície (geralmente erodidas), 
não é possível a identificação. Um vasilhame médio pode gerar algumas dezenas (centenas [?]) de elementos residuais em função 
de sua quebra. 
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observa-se a presença de poucos remanescentes (cerâmica, lítico, manchas, restos faunísticos etc.), 

indicando que o sítio fora ocupado esporadicamente pelos grupos que ocuparam a área.  

Tabela 5.65 – Elementos líticos do sítio Vitória Régia I: 
Localização espacial Quantidade Grupo Quantidade Tipologia Qt d. 

 
Superfície 

 
 
07 
 

 
Resíduos 

 
03 

Estilhas 02 
Resíduos de bloco 01 

Núcleos 01 Núcleos 01 
Lascas brutas 01 Quadrangular 01 

Artefatos sobre seixo 01 Chopper 01 
Raspador 01 Sobre lasca 01 

Camada 01 
 
23 

 
 

Resíduos 

 
 
14 

Estilhas 08 
Resíduos 02 

Estilhas de refrescamento 03 
Fragmento de percutor 01 

 
Lascas brutas 

 
04 

Quadrangulares 02 
Semicirculares 02 

Lascas retocadas 03 
Quadrangulares 02 
Triangular 01 

Raspador 01 Sobre lasca 01 
Percutor 01 Percutor 01 

 
 
 
 

Camada 02 
 
 
 

 
 
 
 
14 
 
 
 

 
Resíduos 

 

 
09 

Estilhas 04 
Resíduos 03 

Fragmentos de percutor 02 

Lascas brutas 03 
Triangular 01 

Quadrangulares 02 
Lasca retocada 01 Trapezoidal 01 

Núcleo 01 Núcleo 01 

 
Camada 03 

 
06 

Resíduos 
 

04 
Estilha 01 
Resíduos 03 

Lasca bruta 01 Semicircular 01 
Percutor 01 Percutor 01 

 
 

Camada 04 

 
 
15 

 
 

Resíduos 

 
 
07 

Resíduo 01 
Estilhas iniciais 03 

Fragmento proximal de lasca 01 
Distal de lâmina polida 01 

Ocre 01 

 
Lascas brutas 

 
04 

Lamela trapezoidal 01 
Lamela quadrangular cortical 01 

Trapezoidais corticais 02 
Lascas retocadas 01 Trapezoidal 01 

Percutores 02 Percutores 02 
Núcleo 01 Núcleo 01 

  
 

Resíduos 
 
06 

Estilha 01 
  Resíduos 02 
  Estilha inicial 01 
  Ocres 02 

Camada 05 12 Lascas brutas 03 Quadrangulares corticais 02 
    Trapezoidal 01 
  

Artefatos 02 
Chopper 01 

  Raspador s/ lasca 01 
  Percutor 01 Mão/percutor 01 

 
Camada 06 

 
04 

Núcleo 01 Núcleo 01 
Percutores 02 Percutores 02 
Polido 01 Fragmento de borda de panela 01 

Camada 07 02 
Lasca retocada 01 Trapezoidal 01 

Resíduo 01 Fragmento de percutor 01 

Camada 08 02 
Raspador 01 Sobre núcleo 01 
Resíduo 01 Resíduo 01 
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A partir da camada 04, observa-se um crescente uso do terraço, permitindo a 

afirmação que neste momento o sítio passa a ser mais densamente ocupado, sendo que a 

organização tecnológica, aliada à orientação e ao uso do espaço, indica o seu uso como base 

(habitação) no sistema regional de assentamento em terraços, pelo menos por um dado período. 

A base empírica, desta forma, nos indica que o sítio não fora ocupado em longa 

duração (como é o caso do Justino), sendo possível classificá-lo como um acampamento 

temporário, em um dado momento, decorrente de vários fatores, inclusive pressão demográfica 

como sugere Luna (2001); que em função do aumento populacional surge como uma nova base 

de exploração e captação de recursos ou mesmo como apresentado por Nelson & Hegmon 

(2001), como uma forma de garantia de território. 

Segundo as referidas autoras, a mobilidade e mudança de um grupo23 ocorrem 

em função de estratégias utilizadas em resposta a diversas condições tais como: questões 

climáticas, degradação ambiental, esgotamento dos solos para a prática agrícola, problemas 

sociais (demografia, questões políticas, captação de recursos energéticos etc.). Enfim, “(...) 

movimento é também uma maneira de criar novas circunstâncias, tanto sociais quanto ecológicas” 

(Nelson & Hegmon, 2001, p.214). 

O excelente artigo apresentado por Nelson & Hegmon apresenta bases empíricas 

que demonstram que o povoamento e a subseqüente desocupação dos sítios de grupos ceramistas 

no sudoeste do estado norte-americano do Novo México (região de clima semi-árido), ocorre 

como uma estratégia social de garantia de território com condições ambientais favoráveis à 

ocupação. Desta forma,  

“(...) movement as a strategy rather than as simply a 

response to trouble; many difficulties or problems have led to site – 

and regional – level abandonments in the past, but all abandonments are 

not responses to troubles (…) the relationship of site and regional 

abandonment is an empirical question that deserves attention in each 

case” (Nelson & Hegmon, 2001, p.230). 

 

Neste caso a observação do conjunto artefatual do sítio Vitória Régia I aliada a 

todas as novas conjeturas regionais, podemos considerar que a ocupação deste sítio, entre outros 

vários motivos, esteve condicionada à garantia de um território altamente propício em termos 

ecológicos em uma região do semi-árido, aliada à complexidade social observada pela análise da 

ritualidade funerária do sítio Justino para o período de ocupação inicial do Vitória Régia I, 

culminando no seu uso enquanto habitação na fase final (Vergne, 2004)24. 

                                                
23 Entende-se como ocupação e despovoamento de um sítio ou área. 
24 “Through examining the relationship between site and regional level movement, expanding our view of the landscape, and 
considering the potential strategies of movement by farmers, we can come to better understand the potential for human use of 
arid landscapes” (Nelson & Hegmon, 2001, p.231). [grifo nosso] 
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   O conjunto artefatual do Vitória Régia I está formado por: Resíduos – quarenta e 

sete peças (55,29% do conjunto); Artefatos – doze peças (14,11% do conjunto); Lascas brutas – 

quinze peças (17,64% do conjunto); Percutores – sete peças (8,23% do conjunto); �úcleos – 

quatro peças (4,70% do conjunto). 

Em relação à matéria-prima o sílex é dominante representando 54,11% do total. 

O quartzo, comum na área, sobretudo no tocante ao conjunto artefatual do Justino, está 

representado por somente 11,76%. 

Gráfico 5.9 – Freqüência de matéria-prima, sítio Vitória Régia I: 
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Em relação aos artefatos stricto-sensu, 83,33% foram manufaturados em sílex, 

8,30% em granito e 8,30% em arenito silicificado. Entre os instrumentos (lascas brutas), o sílex 

novamente é a matéria-prima dominante representada por 68,75% do total, seguido pelo arenito 

silicificado (18,75%), quartzito (6,25%) e quartzo (6,25%). Entre os percutores 66,66% são de 

granito e 33,34% de quartzito. Entre os quatro núcleos evidenciados cada um é de um tipo de 

matéria-prima: sílex, calcedônia, arenito silicificado e quartzo. E, finalmente, entre os resíduos 

(quarenta e cinco no total), os resultados são apresentados na tabela 5.66. 

Tabela 5.66 – Matéria-prima dos resíduos por Camada, sítio Vitória Régia I: 
 Superfície Camada 01 02 03 04 05 08 TOTAL (Qtd.) TOTAL (%) 

Sílex 02 08 06 02 03 03 01 25 55,55 
Quartzo 01 05 -- -- -- -- -- 06 13,33 
Quartzito -- 01 -- -- -- -- -- 01 2,22 
Calcedônia -- -- 01 -- -- 01 -- 02 4,44 
Granito -- -- 02 -- 01 -- -- 03 6,66 
Arenito S. -- -- -- 02 02 -- 01 05 11,11 
Ocre -- -- -- -- 01 02 -- 03 6,66 

 

  Em relação aos atributos formais e tecnológicos dos artefatos stricto-sensu, 

inicialmente é importante destacar que a grande maioria do material evidenciado encontra-se nas 

primeiras camadas, como demonstra o gráfico 5.10. 

No tocante à morfologia do conjunto artefatual, não se pode vislumbrar um 

artefato característico, estando representado por lascas retocadas e raspadores comuns aos demais 

sítios da área em estudo, a saber: (01) dois raspadores sobre lasca quadrangular de sílex; (02) um 

raspador sobre seixo unifacial de sílex e outro de granito; (03) duas lascas quadrangulares 
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retocadas de sílex; (04) uma lasca triangular retocada de sílex; (05) duas lascas trapezoidais 

retocadas de sílex e uma de arenito silicificado; (06) um raspador sobre núcleo de sílex; (07) um 

raspador sobre lasca trapezoidal de sílex. 

Gráfico 5.10 – Freqüência de artefatos e instrumentos líticos por camada, sítio Vitória Régia I: 

Legenda: 1 – Superfície; 2 – camada  01; 3 – camada  02; 4 – camada 03; 5 – camada 04; 6 – camada 05; 7 – camada 06; 8 – camada  07;  9 – camada 

 

Não foi detectada entre os artefatos a tecnologia bipolar, sendo o conjunto 

representado por dez peças unipolares e duas talhadas. O processo de debitagem é semelhante ao 

descrito para os demais sítios. Aproveitando-se de planos de percussão naturais no núcleo, o 

artesão pré-histórico empreendeu golpes diretos perpendiculares, por meio da técnica unipolar e 

com uso de percutores duros, obtendo-se suportes quadrangulares ou trapezoidais, na maioria, 

dependendo da morfologia e constituição mineralógica do núcleo. Neste conjunto, em específico, 

foi possível observar abatimento da cornija em dois artefatos, indicando um pré-preparo do plano 

de percussão. 

Em relação à superfície cortical doze peças apresentaram alguma superfície com 

presença de córtex, das quais dez enquadradas na categoria ‘inferior a 50%’ e duas ‘superior a 

50%’. Apenas uma lasca quadrangular de sílex apresentou superfície cortical ausente. 

O talão mais comum foi o cortical (cinco peças), seguido pelo ausente (cinco 

peças, incluindo as peças talhadas, o que significa que em apenas três suportes debitados houve 

ausência do talão), um liso plano preparado e um cortical preparado. 

Em sete artefatos foi possível detectar ponto de impacto e direção de debitagem, 

enquanto que em um exemplar estas características foram inferidas por meio dos demais estigmas 

resultantes do lascamento. Em quatro peças não foi possível a visualização.  

Da análise dos ângulos, no de lascamento a totalidade apresentou ângulo igual ou 

superior a 90º, enquanto no de chasse apenas uma lasca trapezoidal de sílex apresentou ângulo 

inferior a 90º, as demais apresentaram igual ou superior a 90º. Deste total, apenas uma lasca 

quadrangular de sílex apresentou ângulo de lascamento inferior ao de chasse. 
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Em relação às dimensões (comprimento, largura, espessura e peso), o conjunto é 

marcado pela existência de lascas muito largas em sua maioria, medindo entre 21 a 60 mm de 

comprimento e largura, sendo que as lascas entre 31 e 40 mm são as mais presentes nesse 

conjunto. Na relação ‘comprimento versus largura’ os resultados foram: (01) Muito largas: seis 

peças; (02) Quase longas: três peças; (03) Longas: três peças. No tocante à espessura, os resultados 

foram: (01) Médias: três peças; (02) Espessas: cinco peças; (03) Muito espessas: quatro peças. 

Tabela 5.67 – Comparação entre talão e ângulos, Vitória Régia I: 

Talão 
Ângulo Interno Ângulo externo 

90 100 110 120 80 90 100 110 120 
Cortical 01 -- 02 02 -- 01 01 01 02 

Liso-plano preparado -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- 
Cortical preparado -- -- -- 01 01 -- -- -- -- 

 
Tabela 5.68 – Variáveis quantitativas dos artefatos, Vitória Régia I: 

 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (m) Peso (g) 
1-10 -- -- 03 -- 
11-20 -- -- 05 01 
21-30 01 01 04 05 
31-40 06 08 -- 01 
41-50 01 02 -- 01 
51-60 04 01 -- 01 
71-80 -- -- -- 01 
81-90 -- -- -- 01 
91-100 -- -- -- 01 

 
Tabela 5.69 – Dados comparativos artefatos: morfologia, matéria-prima, córtex e talões, Vitória Régia I: 

 
Morfologia 

Matéria – prima Córtex Talões 
Sílex Granito Arenito S Ausente < 50% > 50% Cortical LP p Cp Ausente 

Raspador s/ lasca quadrangular 02 -- -- -- -- 02 01 -- -- 01 

Raspador s/ seixo 01 01 -- -- -- 02 -- -- -- 02 

Lasca quadrangular 02 -- -- 01 01 -- 01 01 -- -- 

Lasca triangular 01   -- 01 -- -- -- -- 01 

Lasca trapezoidal 02 -- 01 02 -- 01 02 -- 02 -- 

Raspador s/ núcleo 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 

Raspador s/ lasca trapezoidal 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- 

LEGENDA: LPp – liso plano preparado; Cp – cortical preparado. 

 

Apesar das diferentes tipologias dos artefatos, há muitas similaridades nos gestos 

técnicos empregados para manufatura deste conjunto; observadas, sobretudo, quando os dados são 

cruzados. As principais características são: 

� Técnica de debitagem unipolar com uso de percutor duro. O lascamento foi realizado 

prioritariamente utilizando planos naturais dos núcleos que foram pouco explorados, sendo 

retiradas, sobretudo, lascas corticais ou semicorticais como suportes. 

� Preferência por suportes largos e espessos. 

� Uso majoritário do sílex como matéria-prima. 

� Os retoques são na totalidade em escama, atingindo a face externa.  
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� Há pouca modificação dos suportes, exceto nas lascas trapezoidais onde foram executadas 

retiradas de adelgaçamento dos bordos, seguidas de retoques.  

� Em 50% dos artefatos foi possível detectar processo de manutenção dos bordos. 

� Os dois raspadores sobre seixo unifaciais foram manufaturados conforme os mesmos 

métodos. Retiradas abruptas em uma das extremidades dos seixos a fim de criar um bordo 

cortante, que foram seguidas pela execução de pequenos retoques. 

Tabela 5.70 – Dados comparativos artefatos: matéria-prima x talão e ângulos, Vitória Régia I: 
 Talão Ângulo Interno Ângulo Externo 
 Cortical LPp Cp Ausente 90 100 110 120 80 90 100 110 120 

SL 04 01 01 04 01 -- 02 03 01 02 -- 01 02 
GR -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
AS 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- 
Legenda: SL – sílex; AS – arenito silicificado; GR – granito; LPp – liso plano preparado; Cp – cortical preparado. 
 
Tabela 5.71 – Dados comparativos artefatos: matéria-prima x comprimento/largura e espessura, Vitória Régia I: 

 Córtex Comprimento x largura Espessura 

 Ausente < 50% > 50% ML QL L LM MF F M E ME 

Sílex 01 08 01 04 03 03 -- -- -- 02 04 04 
Granito -- -- 01 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- 
Arenito S. -- 01 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- 

LEGENDA: ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar; MF – muito fina; F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
 
Tabela 5.72 – Dados comparativos artefatos: superfície cortical x tecnologia e ângulos, Vitória Régia I: 

 Tecnologia Ângulo Interno Ângulo externo 

 Unipolar Bipolar Talhe 90 100 110 120 80 90 100 110 120 

Ausente 01 -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- 
< 50% 09 -- -- 01 -- 02 03 01 01 01 01 02 
> 50% -- -- 02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Tabela 5.73 – Dados comparativos artefatos: talão, comprimento x largura e ângulos, Vitória Régia I: 

 
Comprimento x largura Ângulo Interno Ângulo externo 

Muito larga Quase longa Longa 90 100 110 120 80 90 100 110 120 

Cortical 03 01 01 01 -- 02 02 -- 01 01 01 02 
LP preparado 01 -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- 

Cortical preparado 01 -- -- -- -- -- 01 01 -- -- -- -- 
Ausente 01 02 02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Tabela 5.74 - Atributos tecnológicos dos artefatos, Vitória Régia I: 

 
Registro 

 
MP 

 
DEB. 

Córtex  
Talão 

Angulo  
EP 

 
C x L 

Medidas 
Retoques 

AU < > I E C L E P 

21463 Sílex Unipolar  X  
Cortical 
preparado 

120 80 Média 
Muito 
Larga 

35 38 07 18 
Face externa, longos, 
parciais, em escamas 

24539-1 Sílex Unipolar  X  Cortical 110 120 
Muito 
espessa 

Muito 
larga 

32 50 21 37 
Longos, em escama, 

contínuos, totais, na face 
externa, distal. 

23172 Sílex Unipolar  X  Cortical 120 90 Espessa 
Muito 
larga 

30 34 16 25 

Face externa, distal, 
longos, em escama, totais 

e contínuos. Há 
sobreposição de retoques 

04 Sílex Unipolar  X  Cortical 120 110 
Muito 
espessa 

Longa 59 35 30 88 

Em todos os bordos, face 
externa, longos/curtos 
(sobreposição), totais, 
contínuos, em escama. 

22167 Sílex Unipolar  X  Cortical 90 120 Espessa 
Quase 
longa 

39 36 15 42 
Face externa, bordo 

esquerdo, curtos, escamas 
e parciais. 
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Registro 

 
MP 

 
DEB. 

Córtex  
Talão 

Angulo  
EP 

 
C x L 

Medidas 
Retoques 

AU < > I E C L E P 

12750 Sílex Unipolar X   
Liso plano 
preparado 

110 90 Média 
Muito 
larga 

38 39 09 25 

Bifaciais, curtos, totais, 
contínuos, em escama, 
localizados na face 

externa, bordo esquerdo e 
distal 

12745 Sílex Unipolar  X  Ausente -- -- Espessa Longa 40 22 20 25 

Face externa, bordo 
direito, contínuos, 

totais,em escama. Há 
sobreposição de retoques. 

23171 
Arenito 
Silic. 

Unipolar  X  Cortical 110 100 Média 
Muito 
larga 

46 47 10 29 
Face externa, bordo 

direito, escama, curtos, 
descontínuos, parciais. 

24585 Sílex Unipolar  X  Ausente -- -- Espessa 
Quase 
longa 

36 36 19 25 
Distal, face externa, curtos, 

escama, parciais. 

22426 Sílex Unipolar  X  Ausente -- -- 
Muito 
espessa 

Longa 51 35 21 57 

Face externa, bordo 
direito, contínuos, totais, 

curtos/longos 
(sobreposição), em 

escamas. 

01 Sílex Talhe   X Ausente -- -- 
Muito 
espessa 

Quase 
longa 

52 40 25 71 
Retiradas preparatórias, 
seguidas de pequenos 

retoques. 

23126 Granito Talhe   X Ausente -- -- Espessa 
Muito 
larga 

51 60 11 92 
Retiradas preparatórias, 
seguidas de pequenos 

retoques. 

 

O exame das tabelas acima demonstra que há uma regularidade tecnológica nos 

artefatos evidenciados neste sítio. A seguir apresentamos a descrição pormenorizada por peça: 

� 21463. Lasca trapezoidal retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, bulbo saliente e talão cortical preparado, ângulo interno igual a 120º e externo 80º. 

A face externa da peça é marcada por duas retiradas de adelgaçamento a partir do talão ainda 

quando o suporte encontrava-se no núcleo. Trata-se de uma lasca secundária, ou seja, posterior 

às primeiras retiradas do núcleo, com presença de superfície cortical no talão e no distal. Os 

retoques localizam-se na face externa, no distal, são longos, parciais, descontínuos em escama. 

 � 24539-1. Lasca trapezoidal retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, bulbo saliente e talão cortical, ângulo interno igual a 110º e externo 120º. Na face 

externa foram efetuadas várias retiradas de manutenção, realizadas tanto no distal quanto nos 

bordos. A superfície cortical manteve-se na parte central da peça, a partir do proximal. Trata-se 

de uma lasca primária, ou seja, o suporte foi obtido no início do processo de debitagem. Os 

retoques estão localizados na face externa junto ao distal, são longos, contínuos, totais em 

escama. 

� 23172. Raspador sobre lasca trapezoidal de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, bulbo saliente, talão cortical, ângulo interno igual a 120º e externo 90º. Na face 

externa mantém superficial junto no proximal junto ao talão, a partir do distal foram 

executadas quatro retiradas paralelas ao eixo de debitagem, seguidas de retoques longos, em 

escama, totais e contínuos. A sobreposição de retoques sugere manutenção deste artefato. 
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� 04. Raspador sobre lasca de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, 

talão cortical com ângulo interno igual a 120º e externo 110º. Na face externa foram 

executados vários golpes perpendiculares nos bordos (esquerdo e direito), para obtenção do 

gume ativo, seguido de retoques, mantém superfície cortical na parte central a partir do 

proximal. Os retoques foram executados em todos os bordos, longos com sobreposição de 

curtos sugerindo manutenção do artefato, contínuos e em escamas. 

� 22167. Lasca quadrangular retocada de sílex. Apresenta ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, bulbo saliente e talão cortical com ângulo interno igual a 90º e externo 

120º. A face externa é praticamente cortical, sendo este suporte adquirido na face inicial do 

processo de redução pelo qual o artesão pré-histórico utilizou com plano de percussão a aresta 

natural do seixo. No distal há cicatriz de uma retirada de adelgaçamento para ativação do 

gume. Os retoques estão localizados no bordo esquerdo, são curtos, parciais e em escamas. 

� 12750. Lasca quadrangular retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, bulbo saliente e talão liso-plano preparado com ângulo interno igual a 110º e 

externo 90º. É o único artefato do conjunto que não apresenta superfície cortical. Na face 

externa há cicatrizes de retiradas anteriores ao lascamento, com a presença de retoques 

bifaciais, no bordo esquerdo e distal, curtos, totais, contínuos e em escama.  

� 12745. Lasca triangular retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

inferidos, talão ausente. A face externa apresenta duas cicatrizes de retiradas anteriores junto 

ao proximal. Os retoques são curtos, contínuos, totais, sobrepostos no bordo direito. 

� 23171. Lasca trapezoidal retocada de arenito silicificado. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 

100º. Apresenta uma retirada anterior a debitagem junto ao proximal. A superfície cortical 

permanece em forma de faixa do proximal até o mesial junto aos bordos esquerdo e direito. Os 

retoques estão localizados no bordo direito, são curtos, descontínuos, parciais, em escamas. 

� 24585. Raspador sobre núcleo de sílex. Trata-se de um núcleo reaproveitado como 

artefato. Os retoques ocorrem no distal, são curtos, parciais, em escamas. 

� 22426. Raspador sobre lasca quadrangular de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem inferidos, talão suprimido por retiradas de adelgaçamento no distal e no bordo direito 

para ativação do gume. O bordo esquerdo do mesial ao distal permanece com superfície 

cortical. Os retoques são contínuos, totais, em escamas, longos com sobreposição de curtos, fato 

que sugere a manutenção deste artefato; ocorrendo no bordo direito/ face externa. 

� 01. Raspador sobre seixo unifacial de sílex. O artefato recebeu dois golpes abruptos em 

uma das extremidades do seixo para ativação do gume. Diferente dos raspadores sobre seixo, 
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comuns aos conjuntos artefatuais em estudo, trata-se de uma peça pequena e leve 

(comprimento = 52 mm; largura = 40 mm; espessura = 25 mm e peso 71g). 

� 23126. Raspador sobre seixo unifacial de granito. Foram executadas duas retiradas 

abruptas e paralelas ao eixo morfológico da peça para ativação do gume. Instrumento 

característico da área. 

As lascas brutas evidenciadas no sítio Vitória Régia I estão representadas por 

dezesseis elementos, a saber: cinco lascas quadrangulares; três lascas quadrangulares corticais; 

duas lascas semicirculares; uma lasca semicircular cortical; duas lascas trapezoidais; duas lascas 

trapezoidais corticais; uma lasca triangular. 

A matéria-prima dominante é o sílex (onze peças), seguido pelo arenito 

silicificado (três peças); quartzito e quartzo (uma peça cada). O processo de redução não difere do 

que foi exposto para os conjuntos artefatuais dos demais sítios; por meio da técnica unipolar 

(100% dos elementos), é utilizado os planos de percussão naturais do núcleo (seixos rolados), para 

obtenção dos suportes almejados, obtendo-se lascas corticais e semicorticais que, neste caso, 

apenas duas peças sofreram alterações pós-debitagem para adelgaçamento dos bordos.  

São lascas médias entre 21 e 60 mm de comprimento e 11 e 60 mm de largura. A 

maioria está classificada como ‘muito largas’ (cinco peças) e ‘quase longas’ (oito), havendo apenas 

duas lascas ‘longas’ e uma ‘laminar’. No tocante à espessura as lascas médias aparecem em maior 

número (sete peças); seguidas pelas espessas (cinco), finas (três) e muito espessas (uma). 

Tabela 5.75 – Variáveis quantitativas das lascas brutas, Vitória Régia I: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 09 04 
11-20 -- 02 06 05 
21-30 05 08 01 03 
31-40 04 03 -- 02 
41-50 04 01 -- -- 
51-60 03 01 -- -- 
61-70 -- -- -- 01 
71-80 -- 01 -- 01 

 
Tabela 5.76 – Dados comparativos das lascas brutas, Vitória Régia I: 

 
Matéria-prima Córtex Talão Comprimento x Largura Espessura 

QT S QZ AS AU < > LP CO AU LPp ML QL L LM F M E ME 

Quadrangular 01 04 -- -- -- 04 01 02 02 -- -- 01 03 -- 01 -- 02 02 01 

Quadrangular cortical -- 02 -- 01 -- -- 03 -- 02 01 -- -- 02 01 -- 01 01 01 -- 

Semicircular -- 01 01 -- -- 02 -- 01 -- 01 -- 01 01 -- -- 01 01 -- -- 

Semicircular cortical -- 01 -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 

Trapezoidal -- 01 -- 01 -- 02 -- -- 02 -- -- 01 01 -- -- -- 02 -- -- 

Trapezoidal cortical -- 01 -- 01 -- 01 01 01 01 -- -- 01 01 -- -- 01 -- 01 -- 

Triangular -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- 

Legenda: QT – quartzito; S – sílex; QZ – quartzo; AS – arenitos silicificado; AU – ausente; < córtex inferior a metade da peça; > córtex superior a metade da peça; LP – 
liso-plano; LPp – liso-plano preparado; CO – cortical; ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar: F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito 
espessa.  
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Comparando a matéria-prima com as demais variáveis analisadas, há poucos 

resultados discutíveis, devido a baixa diversidade de tipos, pelo qual o sílex representa 68,75% do 

total, sendo que o arenito silicificado ocorre em dois exemplares e o quartzo e quartzito em um. 

   
Tabela 5.77 – Dados comparativos lascas brutas: córtex e demais variáveis, Vitória Régia I: 

 Talão Ângulo Interno Ângulo Externo Comprimento x largura Espessura 
 LP LPp CO AU 70 90 110 120 70 80 90 100 110 120 ML QL L LM F M E ME 

AU -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- 
< 04 -- 04 01 01 -- 04 03 01 01 01 02 03 -- 03 05 -- 01 02 05 02 -- 
> -- -- 04 02 -- 01 02 01 -- -- -- 02 01 01 02 03 01 -- 01 01 03 01 

Legenda: AU – ausente; < córtex inferior a metade da peça; > córtex superior a metade da peça; LP – liso-plano; LPp – liso-plano preparado; CO – cortical; 
ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar: F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
 
Tabela 5.78 – Dados comparativos lascas brutas: matéria-prima e demais variáveis, Vitória Régia I: 
 Córtex Talão Ângulo Interno Ângulo Externo Comprimento x Largura Espessura 
 AU < > LP LPp CO AU 70 90 110 120 70 80 90 100 110 120 ML QL L LM F M E ME 

S 01 05 05 02 01 06 02 01 -- 03 05 01 02 -- 03 03 -- 05 04 01 01 01 05 01 01 

AS -- 02 01 01 -- 02 -- -- 01 02 -- -- -- 01 -- 01 01 -- 02 01 -- 01 02 -- -- 

QT -- 01 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 

QZ -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- 

Legenda: QT – quartzito; S – sílex; QZ – quartzo; AS – arenitos silicificado; AU – ausente; < córtex inferior a metade da peça; > córtex superior a metade da peça; LP – liso-plano; 
LPp – liso-plano preparado; CO – cortical; ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar: F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
 
Tabela 5.79 – Dados comparativos lascas brutas: talão e demais variáveis, Vitória Régia I: 

 Relação entre ângulos Ângulo Interno Ângulo Externo 
Comprimento x 

Largura 
Espessura 

 1 2 3 4 5 6 7 70 90 110 120 70 80 90 100 110 120 ML QL L LM F M E ME 

LP -- 04 01 03 04 -- -- -- -- 03 01 -- -- -- -- 03 01 01 03 -- -- 01 02 01 -- 
LPp -- 01 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- 
CO 01 07 01 07 02 04 02 01 01 03 03 01 -- -- 02 04 01 04 02 01 01 01 04 03 -- 
AU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- 03 -- -- 01 -- 01 01 
Legenda: 1 – ângulo interno menor que 90º; 2 – ângulo interno igual ou maior a 90º; 3 – ângulo externo menor que 90º; 4 – ângulo externo igual ou maior a 90º; 5 – 
interno menor que o externo; 6 – interno maior que o externo; 7 – interno igual ao externo; LP – liso-plano; LPp – liso-plano preparado; CO – cortical; AU – ausente; 
ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar: F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
 

O que podemos destacar é a regularidade existente entre estas lascas em seus 

atributos tecnológicos. Em referência ao sinal de uso 43,75% apresentam sinais de utilização. 

� 22827. Lasca quadrangular cortical de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, bulbo saliente com ângulos interno e externo iguais a 110º. A face externa 

permanece quase toda cortical, exceto no bordo direito em função de uma retirada de 

adelgaçamento, há pequenas quebras neste bordo que sugerem que esta lasca foi utilizada 

momentaneamente. 

� 21476. Lasca trapezoidal de arenito silicificado. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, bulbo saliente, talão cortical com ângulos interno e externo iguais a 110º. 

Apresenta superfície cortical em uma longa faixa no bordo direito do proximal ao distal. No 

bordo esquerdo foram executados três golpes para adelgaçamento, não há retoques. 

� 22442. Lasca quadrangular de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, 

bulbo saliente, talão cortical com ângulo interno igual a 120º e externo a 70º. Apresenta 

superfície cortical no proximal e no distal. Ocorrem três cicatrizes de retiradas anteriores à 
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redução provenientes do processo de preparação do núcleo (diminuição das arestas). Nos 

bordos há pequenas quebras que indicam o uso como instrumento de ocasião. 

� 22104. Lasca quadrangular de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, 

talão cortical com ângulo interno igual a 70º e externo 110º. Apresenta superfície cortical 

apenas no talão. A face externa apresenta uma nervura exatamente no centro da peça até o 

encontro com a superfície cortical, formando um “Y” ao contrário. Não há cicatrizes de 

retiradas anteriores, nem de adelgaçamento dos bordos. Apresente gumes cortantes com 

pequenas fissuras no direito. 

� 23033. Lasca triangular de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, 

bulbo saliente e talão liso-plano preparado com ângulo interno igual a 120º e externo 80º. A 

face externa é marcada por cicatrizes no distal referentes ao processo de abatimento da cornija 

ainda no núcleo. A partir do mesial há uma nervura central no centro da peça. O bordo 

esquerdo apresenta marcas claras de utilização. 

� 22191. Lasca semicircular de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, 

talão liso-plano com ângulo interno igual a 120º e externo 100º. Proveniente do processo 

inicial de fatiamento do seixo, esta lasca apresenta face externa cortical. No bordo esquerdo há 

quebras que indicam a utilização do instrumento. 

� 23054. Lasca trapezoidal cortical de arenito silicificado. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão liso plano com ângulo interno igual a 110º e 

externo 90º. A face externa é praticamente cortical, exceto no bordo direito que recebeu uma 

seqüência de golpes perpendiculares para adelgaçamento a fim de criar um gume ativo. 

No sítio Vitória Régia I 54,21% do conjunto artefatual está constituído de 

resíduos. A matéria-prima dominante entre esses resíduos de lascamento é o sílex presente em 

vinte e seis elementos, seguido pelo quartzo (seis peças), arenito silicificado (seis peças), granito 

(quatro peças), ocre (três peças), calcedônia (duas peças) e quartzito (uma peça). Grande parte 

apresenta superfície cortical (70,21%) e 21,27% do total apresentam córtex ausente. 

Interessante notar a quantidade de resíduos neste sítio, sobretudo em relação às 

estilhas de sílex, concentradas principalmente entre as camadas 01 e 02. Nossa hipótese é que no 

Vitória Régia I estariam ocorrendo atividades sociais que exigiam reparo nos artefatos 

manufaturados justificando a presença deste tipo de resíduo de lascamento no sítio. 

A análise de Silva (2005, p.65) sobre este conjunto artefatual, indicou não ser 

possível identificar detritos provenientes do processo de redução de núcleos para obtenção de 

suportes à manufatura de artefatos. Concordamos com a autora, uma vez que a análise dos 

resíduos de lascamento não fornece subsídios para inferirmos tal realidade, entretanto, ao 
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observarmos os detritos existentes no registro arqueológico, somados aos atributos morfológicos e 

tecnológicos dos instrumentos em estudo muitos dos quais com sinais claros de manutenção/ 

reparo; acreditamos que a cadeia operatória verificável realmente diz respeito ao uso social 

propriamente dito, aliado ao processo de manutenção dos instrumentos líticos. A análise dos 

núcleos corrobora com tais conjecturas 

Tabela 5.80 – Resíduos do sítio Vitória Régia I: 
 Super 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAIS % 

Estilhas 02 04 08 01 -- 01 -- -- -- 16 34,04 

Resíduo de bloco 01 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 2,12 

Estilha refrescamento -- 03 -- -- -- -- -- -- -- 03 6,38 

Resíduo -- 02 03 03 01 02 -- -- 01 12 25,53 

Fragmento de percutor -- 01 02 -- -- -- -- 01 01 05 10,63 

Estilha inicial -- -- -- -- 03 01 -- -- -- 04 8,51 

Frag mento proximal de lasca -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 2,12 

Distal de lâmina polida -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 2,12 

Ocre -- -- -- -- 01 02 -- -- -- 03 6,38 

Borda panela pedra -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 2,12 

TOTAIS 03 10 13 04 07 06 01 -- 02 47 100,0 

 
Tabela 5.81 – Matéria prima e superfície cortical dos resíduos, Vitória Régia I: 

 
Camadas 

Matéria – prima Superfície Cortical 
Sílex Quartzo Quartzito Calcedônia Granito Arenito S Ocre Ausente < 50% > 50% 

Superfície 02 01 -- -- -- -- -- -- 02 -- 
01 08 05 01 -- -- -- -- 09 04 -- 
02 06 -- -- 01 02 -- -- -- 08 -- 
03 02 -- -- -- -- 02 -- -- 04 -- 
04 03 -- -- -- 01 02 01 -- 02 02 
05 03 -- -- 01 -- -- 02 -- 02 -- 
06 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- 
07 -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- 
08 02 -- -- -- -- 01 -- -- 02 -- 

 
Tabela 5.82 – Morfologia dos resíduos de lascamento e matéria-prima, Vitória Régia I: 

 Sílex Quartzo Quartzito Granito Arenito S Calcedônia 
Estilha 10 05 -- -- 01 01 

Resíduo de bloco -- 01 -- -- -- -- 
Estilha de refrescamento 03 -- -- -- -- -- 

Resíduo 10 -- -- -- 01 01 
Fragmento de percutor -- -- 01 02 02 -- 

Estilha inicial 03 -- -- -- 01 -- 
Fragmento proximal de lasca -- -- -- -- 01 -- 

Distal de lâmina polida -- -- -- 01 -- -- 

 

  O conjunto artefatual do Vitória Régia I está constituído por quatro núcleos, a 

saber: (01) Núcleo irregular de sílex localizado na camada 02; (02) Núcleo irregular de calcedônia 

localizado na camada 04; (03) Núcleo globular de quartzo localizado na camada 05; (04) Núcleo 

quadrangular de quarto localizado na camada 06. 
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Ambos são peças não esgotadas, sendo que o 24533 (camada 06), foi reutilizado 

com raspador plano-cortical25.  Apresentam planos corticais de debitagem, sendo que apenas o 

localizado na camada 02 (21462), apresentou marcas de pré-preparo do plano de percussão e é o 

único exemplar multidirecional. 

  Uma estilha localizada na camada 02 é proveniente da peça 23156, núcleo de 

calcedônia localizado na camada 04. De qualquer forma, não acreditamos em perturbação das 

camadas arqueológicas, pois se trata de um único vestígio que pode ter se deslocado por vários 

motivos (Ver discussão em Araújo, 1995). Segue descrição pormenorizada: 

� 21462. Núcleo irregular de sílex, plano de percussão natural com marcas claras de pré-

preparo, multidirecional, não esgotado, com cicatrizes de lascas com diferentes morfologias. 

Comprimento: 50 mm, largura: 41 mm, espessura: 38 mm e peso: 126g. 

� 23156. Núcleo irregular de calcedônia, plano de percussão natural, com presença de três 

cicatrizes de retiradas perpendiculares ao plano de percussão. O processo de redução resultou, 

provavelmente, em três lascas trapezoidais. Comprimento: 30 mm, largura: 30 mm, 

espessura: 21 mm e peso: 32g. 

� Núcleo globular de quartzo, plano de percussão cortical, unidirecional, com cicatriz de uma 

retirada pela técnica bipolar. Comprimento: 73 mm, largura: 59 mm, espessura: 33 mm e 

peso: 240g. 

� Núcleo quadrangular de arenito silicificado reaproveitado como raspador plano-convexo. 

Unidirecional, com presença de cinco cicatrizes de retiradas de lascas quadrangulares. As 

sobreposições de quebras no bordo indicam seu uso como raspador. Comprimento: 58 mm, 

largura: 56 mm, espessura: 39 mm e peso: 255g. 

Cabe ressaltar que a presença de núcleos não esgotados e a presença de oito 

percutores, dos quais seis peças foram extremamente desgastadas pelo uso, indicam que 

instrumentos expeditos poderiam estar sendo manufaturados no local. 

Tabela 5.83 – Características gerais dos percutores, sítio Vitória Régia I: 
Registro Localização Morfologia MP C L E P Obs. 
22769 Camada 01 Alongado Quartzito 158 72 58 1145 Marcas discretas nas extremidades. 

23087 Camada 03 Quadrangular Granito 95 70 38 509 Peça muito utilizada 

22620 Camada 04 Globular Quartzito 86 69 59 486 Muito utilizado, marcas nas extremidades. 

22823 Camada 04 Alongado Granito 104 60 35 538 Muito utilizado, marcas nas extremidades. 

24173 Camada 05 Peça polida. Percutor e pilão Granito 94 40 38 242 Muito utilizado. 

24553 Camada 06 Globular Granito 113 74 45 803 Muito utilizado, marcas nas extremidades. 

24564 Camada 06 Globular Granito 60 79 55 408 Muito utilizado, marcas nas extremidades. 

Legenda: MP – matéria-prima; C – comprimento; L – largura; E – espessura, P – peso. 

 

                                                
25 Temos consciência que este instrumento deveria ter sido classificado como artefato, entretanto, em função de suas características 
formais e tecnológicas, trazendo cicatrizes interessantes à compreensão do processo de debitagem preferimos analisá-lo juntamente 
com os núcleos. 
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5.1.13. Conjunto Artefatual do sítio Vitória Régia II: 

O sítio Vitória Régia II estava localizado no mesmo terraço do sítio Vitória Régia 

I, distante 350 m. Nesse sítio optou-se em executar duas trincheiras, com as mesmas convenções 

do anterior, porém atingindo a profundidade de 1,75 m, detectando-se oito níveis arqueológicos, 

dos quais apenas quatro apresentaram remanescentes culturais. Assim, foram resgatados 23 peças 

líticas, 608 fragmentos cerâmicos, 540g de carvão, 64 vestígios faunísticos e duas fogueiras 

estruturadas com 50 blocos. 

Tabela 5.84 – Elementos líticos do sítio Vitória Régia II: 
Localização espacial Qtd. total Grupo Qtd. Tipologia Quantidade 

 
 
 

Camada 02 

 
 
 
04 
 

 
Lascas brutas 

 
02 

Trapezoidal 01 
Triangular cortical 01 

Artefato 01 Raspador lateral sobre seixo 01 

Percutor 01 Percutor/ mão 01 

 
 
 
 
 

Camada 03 

 
 
 
 
 
16 

 
Resíduos 

 
09 

Estilhas 08 
Resíduos 01 

 
Lascas brutas 

 
04 

Trapezoidais 02 
Trapezoidal cortical 01 

Triangular 01 
 
 

Artefatos 
 

 
 
03 

Lasca semicircular cortical retocada 01 
Raspador sobre lasca triangular cortical 01 

Lasca retocada triangular 01 
Resíduo 03 

Camada 04 01 Percutor 01 Percutor 01 

Camada 05 02 Lascas brutas 02 
Quadrangular 01 
Triangular 01 

 

Apesar do número pequeno de elementos líticos, o conjunto artefatual deste sítio 

é muito importante haja vista que traz informações relevantes à compreensão das cadeias 

operatórias líticas da área em estudo; com presença de artefatos mais bem elaborados, diversidade 

no uso de matéria-prima para produção artefatual, inclusive com ausência de quartzo. Está 

constituído da seguinte maneira: (01) quatro artefatos – 17,39% do total. (02) oito lascas brutas – 

34,78% do total. (03) nove resíduos de lascamento – 39,13% do total. (04) dois percutores – 

8,69% do total. O sílex é a matéria-prima mais representativa presente em 56,52%, seguido pelo 

arenito silicificado (21,73%), granito (13,04%) e quartzito (8,69%). Cabe ressaltar que a grande 

quantidade de sílex neste conjunto deve-se a presença de resíduos de lascamento nesta matéria-

prima (oito peças), todas concentradas na camada 03.  

Tabela 5.85 - Uso de matéria-prima lítica, Vitória Régia II: 
 Localização espacial Tipologia 

Camada 02 03 04 05 Artefatos Lascas brutas Resíduos percutores 
Sílex -- 12 -- 01 01 04 08 -- 
Arenito S. 02 02 -- 01 01 02 01 -- 
Quartzito 01 02 -- -- 02 02 -- -- 
Granito 01 -- 01 -- -- -- -- 02 

 
 
 



 

 

299 

Gráfico 5.11 – Distribuição espacial da matéria-prima, Vitória Régia II: 
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Legenda: 1 – camada 02; 2 – camada 03; 3 – camada 04; 4 – camada 05. 
 
  Dos doze instrumentos deste conjunto (artefatos e lascas brutas), apenas um foi 

manufaturado por meio do talhe, os demais foi utilizada a técnica unipolar. O processo de redução 

é igual ao que foi verificado nos demais sítios da área. Inicia-se com o uso dos planos de 

percussão naturais do núcleo, obtendo-se lascas corticais e semicorticais, em alguns momentos 

são efetuados golpes de preparo de novos planos (lisos), que dão origem aos suportes 

semicorticais, com presença de talões corticais ou lisos planos ou, dependendo do golpe, os 

suprimidos total ou parcialmente. No caso dos onze suportes deste conjunto, há quatro lascas 

corticais e seis semicorticais; cinco apresentam talão cortical, quatro talão tipo liso plano, um 

parcial e um ausente. Nos suportes com talão os ângulos internos sempre são acima de 90º, os 

externos apenas três peças apresentam medida inferior a 90º. Comparando-se os ângulos interno e 

externo, sete peças apresentam ângulo de lascamento superior ao externo, e apenas duas ângulo 

interno inferior ao externo. 

Em relação às variáveis quantitativas, o sítio Vitória Régia II apresenta algumas 

diferenças em relação aos demais conjuntos artefatuais, com a existência de artefatos maiores e 

mais pesados, em média entre 40 e 60 mm de comprimento e largura. 

Tabela 5.86 – Variáveis quantitativas, artefatos e lascas brutas, Vitória Régia II: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 06 -- 
11-20 -- -- 02 04 
21-30 01 06 02 02 
31-40 02 -- 02 01 
41-50 04 04 -- 01 
51-60 02 01 -- -- 
61-70 01 -- -- 01 
71-80 -- 01 -- -- 
91-100 01 -- -- -- 
101-110 -- -- -- 01 
111-120 01 -- -- -- 
231-240 -- -- -- 01 
421-430 -- -- -- 01 
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Tabela 5.87 – Dados comparativos das lascas brutas, Vitória Régia II: 
 Matéria-prima Córtex Talão Comp x Larg Espessura 

QT S QZ AS AU < > LP CO AU P ML QL L LM F M E ME 
Trapezoidal -- 02 01 01 -- 04 -- 01 02 -- 01 01 01 -- 01 -- 02 01 01 
Triangular -- 02 -- -- -- 02 -- -- 02 -- -- -- 01 01 -- -- 02 -- -- 
Triangular 
cortical 

-- -- -- 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 

Quadrangular -- -- -- 01 -- 01 -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- 
Legenda: QT – quartzito; S – sílex; QZ – quartzo; AS – arenitos silicificado; AU – ausente; < córtex inferior a metade da peça; > córtex superior a metade da 
peça; LP – liso-plano; P – parcial; CO – cortical; ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar: F – fina; M – média; E – espessa; ME – 
muito espessa. 

 
Tabela 5.88 – Dados comparativos lascas brutas: matéria-prima e demais variáveis (Vitória Régia II): 
 Córtex Talão Ângulo Interno Ângulo Externo Comp x Larg Espessura 
 AU < > LP P CO AU 70 90 110 120 60 80 90 100 110 120 ML QL L LM M E ME 

S -- 04 -- 01 -- 03 -- -- -- 01 03 01 02 -- -- 01 -- -- 03 01 -- 02 01 01 
AS -- 02 01 01 -- 01 01 -- -- 02 -- -- -- 01 -- -- 01 01 01 01 -- 02 -- 01 
QT -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 01 -- -- 
Legenda: QT – quartzito; S – sílex; QZ – quartzo; AS – arenitos silicificado; AU – ausente; < córtex inferior a metade da peça; > córtex superior a metade da 
peça; LP – liso-plano; P – parcial; CO – cortical; ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar: F – fina; M – média; E – espessa; ME – 
muito espessa. 
 
Tabela 5.89 – Dados comparativos lascas brutas: talão e demais variáveis (Vitória Régia II): 
 Relação entre ângulos Ângulo Interno Ângulo Externo Comp x Larg Espessura 
 1 2 3 4 5 6 7 60 90 110 120 60 80 90 100 110 120 ML QL L LM F M E ME 

P -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- 
CO 04 -- 02 02 -- 04 -- -- -- 02 02 01 01 01 -- 01 -- 01 02 01 -- -- 03 -- 01 
AU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 
Legenda: 1 – ângulo interno menor que 90º; 2 – ângulo interno igual ou maior a 90º; 3 – ângulo externo menor que 90º; 4 – ângulo externo igual ou maior a 
90º; 5 – interno menor que o externo; 6 – interno maior que o externo; 7 – interno igual ao externo; LP – liso-plano; P – parcial; CO – cortical; AU – ausente; 
ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar: F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
 
Tabela 5.90 – Dados comparativos lascas brutas: córtex e demais variáveis (Vitória Régia II): 
 Talão Ângulo Interno Ângulo Externo Comp x larg Espessura 
 LP P CO AU 70 90 110 120 60 80 90 100 110 120 ML QL L LM F M E ME 

< 02 01 04 -- -- -- 03 03 01 02 01 -- 01 01 01 04 01 01 -- 05 01 01 
> -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 
Legenda: AU – ausente; < córtex inferior a metade da peça; > córtex superior a metade da peça; LP – liso-plano; P – parcial; CO – cortical; ML – muito 
larga; QL – quase longa; L – longa; LM – laminar: F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa.  

 
Na variável ‘comprimento versus largura’ os resultados foram: (01) Muito larga – 

duas peças; (02) Quase longa – seis peças; (03) Longa – duas peças; (04) Laminar – duas peças. 

Em relação à espessura tivemos como resultado: (01) Médias – seis peças; (02) Espessas – duas 

peças; (03) Muito espessas – quatro peças. 

Devido à quantidade de elementos deste conjunto, para as a lascas brutas 

apresentaremos os dados em forma de tabelas, enquanto para os artefatos será realizada 

apresentação individual das peças. Segue descrição pormenorizada das lascas brutas: 

� 22599. Lasca bruta trapezoidal de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, bulbo saliente, talão liso plano com ângulo interno igual a 120º e externo 80º. Não 

ocorreram retiradas de adelgaçamento, nem cicatrizes relevantes sobre o processo de redução. 

Apresenta superfície cortical em um faixa no bordo direito que segue do proximal ao distal. 

No distal ocorrem denticulados decorrentes do uso do suporte como instrumento de ocasião. 
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� 22270. Lasca bruta trapezoidal de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, bulbo saliente, talão cortical com ângulo interno igual a 120º e externo 110º. A 

face externa é quase que toda cortical exceto por uma retirada de aldegaçamento do bordo a 

paralela ao eixo de debitagem. 

� 22285. Lasca trapezoidal bruta de arenito silicificado. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 

90º. Na face externa há uma cicatriz central de retiradas anteriores. A superfície cortical 

encontra-se além do talão em uma fina faixa que segue até o distal onde assume maiores 

proporções. Há evidências de uso no bordo esquerdo da peça. 

� 22518. Lasca trapezoidal bruta de sílex. Ponto de impacto e direção de debitam 

conhecidos, bulbo saliente e talão cortical com ângulo interno igual a 120º e externo 60º. Na 

face externa a superfície cortical se mantém em uma fina faixa no bordo direito do proximal 

até o distal. No bordo esquerdo há três cicatrizes perpendiculares de retiradas de 

adelgaçamento. Há evidências de uso. 

Em relação aos artefatos, acreditamos ser mais apropriado, como já afirmado, 

uma descrição pormenorizada por exemplar. 

� 22290. Lasca retocada triangular de sílex, localizada na camada 03. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão liso plano preparado, com ângulo 

interno igual a 110º e externo 100º. A face externa é marcada pela presença de superfície 

cortical do proximal ao distal a partir da face central seguindo para o bordo direito. No bordo 

esquerdo há duas cicatrizes paralelas ao eixo de debitagem resultantes do processo de redução 

anterior a retirada deste suporte. Os retoques estão presentes no bordo direito do proximal até 

o mesial, são curtos, contínuos, totais, semi-abruptos, em escama. Comprimento 60 mm, 

largura 26 mm, espessura 10 mm e peso 23g. 

� 23090. Raspador sobre lasca triangular cortical de quartzito localizado na camada 03. 

Ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão liso plano com 

ângulo interno igual a 110º e externo 90º. A face externa é toda cortical exceto por retiradas de 

adelgaçamento no bordo esquerdo. Há pequenos retoques descontínuos em escamas. 

Comprimento 94 mm, largura 60 mm, espessura 24 mm e peso 239g. 

� 22226. Raspador lateral sobre seixo de arenito silicificado localizado na camada 02. A peça 

recebeu quatro golpes perpendiculares em um dos bordos, resultando na ativação de um 

gume. Há retoques bifaciais, curtos, em escama, totais e contínuos. Comprimento 119 mm, 

largura 71 mm, espessura 32 e peso 423g. 
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� 22886. Lasca semicircular cortical retocada localizada da camada 03. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 

120º. Face externa totalmente cortical exceto por uma retirada de adelgaçamento do bordo do 

distal seguida de retoques curtos, parciais, em escama. Comprimento 36 mm, largura 41 mm, 

espessura 19 mm e peso 42g. 

Este conjunto artefatual está constituído por nove resíduos de lascamento, 

concentrados na camada 03, provenientes das fases de manutenção/ reparo de instrumentos.  

Neste conjunto foram evidenciados dois percutores, a saber: (01) 22616. Percutor 

globular de granito localizado na camada 04. Ferramenta muito desgastada pelo uso. 

Comprimento 62 mm, largura 48 mm, espessura 49 mm e peso 252g. (02) 22228. Percutor e mão 

de pilão polido de granito localizado na camada 02. Muito desgastado apresenta quebras em 

função do uso. Comprimento 80 mm, largura 40 mm, espessura 31 mm e peso 175g. 

Tabela 5.91 – Dados dos resíduos de lascamento, Vitória Régia II: 
Registro Tipologia Matéria-prima Córtex Comprimento Largura Espessura Peso 
22994 Estilha Sílex < 50% 18 11 01 02 
22295 Estilha Sílex > 50% 24 19 06 04 
22243 Estilha Sílex < 50% 26 21 08 07 
22580 Estilha Sílex < 50% 15 09 03 02 
22295-2 Estilha Sílex < 50% 24 20 03 03 
22553 Estilha Sílex < 50% 25 21 05 03 
22559 Estilha Arenito S. < 50% 28 13 05 04 
22562 Estilha Sílex < 50% 28 16 07 04 
22520 Resíduo Sílex < 50% 23 14 12 06 

 

5.1.14. Conjunto artefatual do sítio Vitória Régia III: 

O sítio Vitória Régia III está localizado no mesmo terraço que os dois anteriores. 

Para este sítio foram escavadas duas trincheiras, uma paralela com 02 x 06 m e outra transversal com 

02 x 36 m, ambas atingindo 1,75 m de profundidade, totalizando 84 m2 de área escavada. Em ambas 

foram detectados oito níveis arqueológicos, porém apenas as camadas 02 e 06 apresentaram 

vestígios arqueológicos, representados por dez peças líticas e trinta e três fragmentos cerâmicos.  

A matéria-prima majoritária é o sílex, representado por nove peças. Apenas uma 

é de arenito silicificado. Entre os resíduos, por exemplo, a totalidade é de sílex. 

Tabela 5.92 – Resíduos de lascamento do sítio Vitória Régia III (camada 06): 
Registro Morfologia Matéria-prima Córtex Comprimento Largura Espessura Peso 
21481-2 Estilha Sílex < 50% 27 11 02 03 
21479 Estilha Sílex < 50% 22 26 06 07 
21479-3 Estilha Sílex < 50% 23 17 04 04 
21481 Estilha Sílex Ausente 158 09 01 01 
21481-3 Fragmento distal de lasca Sílex < 50% 30 14 08 10 
21479-2 Resíduo Sílex < 50% 32 22 10 09 
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Este conjunto artefatual ainda conta com quatro elementos, a saber: 

� Peça 21464. Lasca quadrangular bruta de sílex localizada na camada 02. Ponto de impacto 

e direção de debitagem conhecidos, bulbo saliente, talão cortical com ângulo interno igual a 

110º e externo 100º. A face externa apresenta superfície cortical junto ao bordo direito, o 

bordo esquerdo sofreu uma retirada perpendicular abrupta para adelgaçamento do bordo. 

Comprimento 34 mm, largura 32 mm, espessura 11 mm e peso 18g. 

� Peça 21478. Lasca quadrangular bruta bipolar de sílex localizada na camada 06. Ponto de 

impacto e direção de debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e 

externo 100º. No bordo esquerdo a maior parte da superfície é cortical com exceção de duas 

cicatrizes de retiradas anteriores junto ao bordo direito. Comprimento 48 mm, largura 24 mm, 

espessura 12 mm e peso 23g. 

� Peça 21474. Raspador sobre núcleo de arenito silicificado localizado na camada 06. 

Superfície cortical maior que a metade da peça. Apresenta três cicatrizes de retiradas de lascas 

grandes trapezoidais que criaram um bordo natural cortante permitindo a reutilização do 

mesmo como artefato. Os bordos estão marcados por fortes marcas de desgastes uso. Não há 

como identificar manutenção ou reparos. Comprimento 80 mm, largura 65 mm, espessura 60 

mm e peso 455g. 

� Peça 21477. Núcleo irregular esgotado de sílex localizado na camada 06. Multidirecional 

com utilização dos planos naturais da peça. Superfície cortical inferior a metade da peça, há 

cicatrizes de retirada de várias lascas médias trapezoidais (quatro no total) e de várias estilhas 

decorrentes do pré-preparo do plano de percussão. Comprimento 44 mm, largura 33 mm e 

peso 75g. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  0055  

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDAASS  AA��ÁÁLLIISSEESS  LLAABBOORRAATTOORRIIAAIISS  

CCAADDEEIIAASS  OOPPEERRAATTÓÓRRIIAASS  DDOOSS  CCOO��JJUU��TTOOSS  LLÍÍTTIICCOOSS  DDOOSS  SSÍÍTTIIOOSS  

AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOOSS  DDAA  ÁÁRREEAA  0033  DDEE  XXII��GGÓÓ  

((CCOO��TTII��UUAAÇÇÃÃOO)) 

5.2. OS SÍTIOS BASE: 

5.2.1 Conjunto artefatual do sítio Curituba I: 

O sítio Curituba I estava situado em terras da fazenda Maringá, no município 

de Canindé de São Francisco, Sergipe; coordenadas UTM: N 8.938.600/ E 628.000.  Ocupava um 

terraço elevado a 4,90 m em relação ao rio, na confluência entre o riacho Curituba e o São 

Francisco. Em relação às técnicas empregadas em campo, foram executadas duas trincheiras: uma 

paralela medindo 02 x 44 m, e outra transversal medindo 02 x 19 m, ambas quadriculadas de 

metro em metro e escavadas por níveis artificiais a cada 20 cm. A cultura material evidenciada foi 

bem diversificada, com presença de 1575 fragmentos cerâmicos, 549 peças líticas, 02 ocres, 633g 

de carvão e 320g de fauna/ossos. Recentemente obteve datação da camada 09 por 

termoluminescência obtendo cronologia de 1588 ± 140 A. P. (Santos & Munita, 2007). 

  Do montante de vestígios líticos do sítio, 403 elementos (73,40%) dizem respeito 

aos resíduos de lascamento, a saber: (01) Estilhas – 107 peças (26,55%); (02) Resíduos – 213 

peças (52,85%); (03) Resíduos de blocos – 51 peças (12,65%); (04) Fragmentos de percutor – 17 

peças (4,21%); (05) Fragmentos distais de lasca – 03 peças (0,74%); (06) Fragmentos naturais – 

07 peças (1,73%); (07) Fragmento distal de lâmina polida – 02 peças (0,49%); (08) Seixos 

naturais – 02 peças (0,49%); (09) Estilha inicial – 01 peça (0,24%). 

A análise dos resíduos é de suma importância para a realização de inferências 

sobre a organização tecnológica dos grupos pré-históricos, sobretudo porque permite 

compreender escolhas significativas que foram levadas a cabo durante a cadeia operatória lítica, 

por exemplo: tipo de matéria-prima utilizada para manufatura de determinado implemento, 

processo de redução realizado no sítio, preferências culturais relacionadas à morfologia e uso 

social das ferramentas líticas etc. No caso do sítio Curituba I, a maior parte destes resíduos está 

constituída por peças de quartzo (80,89%), seguidas pelo sílex (7,69%), arenito silicificado 

(5,95%), quartzito (3,22%), granito (1,24%), ocre (0,74%) e pegmatito (0,24%).  

Tal resultado, como aqui salientado alguma vezes, pode ser decorrente ao tipo de 

fraturamento resultante do processo de redução de núcleos de quartzo que geram uma quantidade 

significativa de resíduos de diferentes morfologias e dimensões, entretanto, também cabe salientar 

que comparado aos outros sítios, o conjunto artefatual do sítio Curituba I se difere em termos de 
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tipo de material evidenciado e uso de matéria-prima, visto que os sítios tidos como acampamentos 

para atividades específicas é o sílex, em primeira instância, seguido pelo arenito silicificado, as 

rochas mais utilizadas para a produção de artefatos. Hipótese provável para o uso do sílex (e 

arenito silicificado) nestes sítios diz respeito à durabilidade e flexibilidade dos instrumentos, 

justamente por isso grande parte apresenta reparos e manutenção dos bordos. 

Tabela 5.93 – Distribuição de matéria prima dos resíduos por camada: 
 Superfície 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 TOTAL 
Quartzo 18 43 25 23 20 25 23 29 37 32 48 03 326 
Sílex 11 03 02 03 03 01 -- 03 02 02 03 01 34 
Arenito Silicificado 03 03 02 02 01 02 01 01 01 04 04 -- 24 
Quartzito 01 -- 02 -- 03 01 01 -- -- 01 01 -- 10 
Ocre 01 -- -- -- 02 -- -- -- -- -- 01 -- 04 
Pegmatito 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 
Granito 01 -- -- -- 01 02 -- -- -- -- -- -- 04 
TOTAL 36 49 31 28 30 31 25 33 40 39 57 04 403 

 

Sendo assim, conjetura mais provável é que, juntamente com o Justino, este 

assentamento seja considerado parte da área central de atividades do grupo que ocupou a região. 

Isto é, podemos inferir que o sítio Curituba I faz parte do sítio base.  

  Comparando os resíduos de sílex em relação à morfologia, a maioria é 

proveniente do processo de adelgaçamento e retoques de instrumentos (52,94%), outra parte é 

constituída por resíduos gerados no processo de redução inicial do núcleo (41,17%) e 5,88% são 

fragmentos naturais (nódulos). Em relação ao arenito silicificado, 62,50% são provenientes do 

processo inicial do núcleo, 4,16% do processo de adelgaçamento e retoque, 29,16% são lascas 

provindas do fraturamento de percutores e 4,16% um fragmento distal de lasca. 

  Os resultados para o quartzo foram: (01) 75,76% são resíduos provenientes do 

processo inicial de redução no núcleo, geralmente são corticais, muitos dos quais foram 

classificados como resíduos de bloco, dado ao tipo de fraturamento desta matéria-prima; (02) 

22,69% do material são estilhas, sendo que apenas 4,60% é resultado do processo de 

adelgaçamento dos bordos; (03) 1,53% são fragmentos naturais da rocha. 

Da análise dos resíduos de lascamento pudemos inferir que o processo de redução 

tinha como objetivo a manufatura instrumentos expeditos, geralmente de quartzo, que 

dispensariam o processo de adelgaçamento e retoques, uma vez que os bordos dos suportes 

provenientes da debitagem desta rocha apresentam gume extremamente cortante facilitando o 

desenvolvimento das atividades sociais. Entretanto, em função da constituição mineralógica desta 

rocha, são instrumentos pouco resistentes/duráveis. 

A escolha pelo quartzo, todavia, pode estar vinculada às seguintes questões: (1º) 

Fácil obtenção desta matéria-prima nas proximidades dos sítios; (2º) O lascamento para obtenção 

de lascas corticais não requer muitas exigências técnicas; (3º) Obtenção de lascas com bordos 
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naturais cortantes; (4º) As características acima listadas permitiam o uso momentâneo 

(expediente), dos instrumentos. Portanto, a somatória dos resultados corrobora com a proposição 

supracitada sobre o uso deste assentamento como habitação ou sítio base das atividades sociais, 

além disso, devemos considerar a distância relativamente pequena entre o sítio Justino, 

reconhecidamente o centro das atividades sociais da área e o Curituba I (400 metros apenas), 

possibilitando, inclusive, a inferência dos dois sítios fazerem parte de um mesmo 'estabelecimento' 

(Mauss, 1974c). Aliados a estes fatos pode-se citar: (01) quantidade de restos faunísticos 

evidenciados (Silva, 1994; Palmeira, 1997); (02) as características da cerâmica deste sítio (Vergne 

et alli, 2006); (03) e a distribuição e relação espacial das estruturas.  

De qualquer forma o sítio Curituba I pode ser considerado um assentamento de 

suma importância para compreensão da organização tecnológica do grupo (ou grupos) que 

ocupou a área, permitindo inferências sobre o modo de vida e comportamento cultural, sobretudo 

em relação às indústrias líticas que permitiram análise acurada sobre os gestos técnicos e cadeias 

operatórias. Os demais elementos constitutivos do conjunto artefatual do Curituba I estão 

representados por: (01) Artefatos – 25 peças (4,55%); (02) Lascas brutas – 74 peças (13,47%); 

(03) Percutores – 24 peças (4,37%); (04) Núcleos – 23 peças (4,18%). 

Sobre as técnicas de redução dos conjuntos (noventa e nove produtos de talhe e/ 

ou debitagem), a maior parte das lascas foi obtida pela técnica unipolar (76,76%), seguida pela 

bipolar (15,15%) e pelo talhe (8,08%), é importante destacar que apenas os artefatos stricto-sensu 

foram obtidos pela técnica do talhe. Com exceção de raríssimos exemplos, como veremos adiante, 

são instrumentos expedientes corticais ou semicorticais, debitados para a execução de tarefas 

imediatas/ cotidianas. Entre as lascas brutas com sinais de utilização (68,91%), raros são os 

exemplos das ferramentas que sofreram modificações após o processo de redução. 

Gráfico 5.12 – Elementos da indústria lítica, Curituba I: 
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Como ocorre em todos os sítios da Área Arqueológica 03, são utilizados os planos 

naturais do núcleo para o processo de redução, gerando lascas corticais ou semi, com talões corticais 



 

 
307 

na maioria dos casos. As peças com talões lisos planos são decorrentes da continuidade do processo, 

oriundas de núcleos multidirecionais, uma vez que não há preocupação do artesão pré-histórico em 

economizar matéria-prima, de forma a selecionar os melhores ângulos para obtenção dos suportes.  

No caso do Curituba I, os núcleos esgotados compreendem 26,08% do conjunto, 

sendo que destes 83,33% são de sílex, demonstrando empiricamente a preferência deste tipo de 

rocha para a produção das ferramentas líticas entre os artesãos da área em estudo. 

Na observação dos talões tivemos os seguintes resultados: talões corticais – 

quarenta e três exemplares (43,43%); talões lisos planos – trinta e sete exemplares (37,37%); 

talões ausentes dezessete exemplares (17,17%) e parciais – cinco exemplares (5,05%). 

Tabela 5.94 – Uso da matéria-prima por morfologia, Curituba I: 
 Quartzo Sílex Arenito S Quartzito Granito Ocre Pegmatito TOTAL 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Resíduos 326 59,38 31 5,64 24 4,37 13 2,36 05 0,91 03 0,54 01 0,18 403 76,40 

Artefatos 17 3,09 06 1,09 01 0,18 01 0,18 -- -- -- -- -- -- 25 4,55 
Lascas Brutas 57 10,38 08 1,45 08 1,45 01 0,18 -- -- -- -- -- -- 74 13,47 
Núcleos 11 2,0 06 1,09 03 0,54 03 0,54 -- -- -- -- -- -- 23 4,18 

Percutores 06 1,09 01 0,18 03 0,54 10 1,82 04 0,72 -- -- -- -- 24 4,37 

TOTAL 417 75,95 52 9,47 39 7,10 28 5,10 09 1,63 03 0,54 01 0,18 549 100,0 

 

Relativo ao uso da matéria-prima, o quartzo aparece em 75,95% do conjunto, o 

sílex representa 9,47%, além da presença do arenito silicificado (7,10%), quartzito (5,10%), 

granito (1,63%), ocre (0,54%) e pegmatito (0,18%). 

As lascas brutas deste sítio (74 elementos) constituem 13,47% do conjunto 

artefatual. São na maioria suportes de quartzo (77,02%), seguidos pelo arenito silicificado e sílex 

10,81% (respectivamente) e pelo quartzito (1,35%). Comparados os tipos de matéria-prima e as 

demais categorias de análise aqui privilegiadas, as lascas de quartzo foram debitadas 

preferencialmente por meio da tecnologia unipolar sendo que apenas 19,29% dos exemplares foram 

obtidos pela bipolar. O mesmo ocorre com as demais matérias-primas, onde a tecnologia unipolar é 

majoritária. No caso do sílex das oito peças apenas uma foi obtida pela tecnologia bipolar. 

Entre as lascas de quartzo há uma regularidade entre os tipos de talão, visto que 

45,61% apresentaram talão cortical e 49,12% lisos planos. Outro dado importante é que apenas 

entre os suportes de quartzo ocorreram talões do tipo ausente e parcial. Esta regularidade também 

ocorre em relação ao arenito silicificado (quatro talões corticais e quatro lisos planos). Entre as 

lascas de sílex cinco apresentaram talões lisos planos e apenas uma cortical, prova do maior 

aproveitamento do núcleo deste tipo de matéria-prima. 

Comparando-se de matéria-prima e ângulos do talão (interno e externo), não 

houve qualquer particularidade a ser destacada. Entre todos os tipos de matéria-prima a categoria 
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mais comum é ‘ângulos interno superior ao externo’, fato decorrente do tipo de lascamento: 

direto, unipolar, com utilização de percutor duro. 

Tabela 5.95 – Matéria-prima x variáveis quantitativas das lascas brutas, sítio Curituba I: 

 
Comprimento x Largura Espessura 

Muito larga Quase longa Longa Laminar Muito fina Fina Média Espessa Muito espessa 

Quartzo 15 20,27 24 32,43 12 16,21 06 8,10 01 1,35 04 5,40 24 32,43 24 32,43 04 5,40 
Sílex 02 2,70 04 5,40 -- -- 02 2,70 -- -- 02 2,70 03 4,05 02 2,70 01 1,35 
Arenito 
Silicificado 

03 4,05 04 5,40 01 1,35 -- -- -- -- -- -- 03 4,05 04 5,40 01 1,35 

Quartzito -- -- 01 1,35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 

 

Em relação à superfície cortical cinco exemplares apresentam córtex ausente 

(6,75%), quarenta e três apresentam córtex inferior a metade da superfície da peça (58,10%) e 

vinte e seis superior a metade da superfície da peça (35,13%). As lascas que foram obtidas pela 

tecnologia bipolar apresentaram algum tipo de superfície cortical. Nossa hipótese é que este tipo 

de técnica foi utilizada no início do processo de redução do seixo, destacando que este 

procedimento foi observado no conjunto artefatual dos demais sítios da área arqueológica 03.  Nas 

demais categorias analisadas não houve nenhuma regularidade de destaque. 

Tabela 5.96 – Dados comparativos superfície cortical e outras variáveis das lascas brutas, Curituba I: 
 Tecnologia Talão Comprimento x largura Espessura 
 UNI BI C LP PAR AU ML QL L LAM MF F M E ME 

Ausente 05 -- -- 05 -- -- 01 04 -- -- -- 02 02 01 -- 
<50% 37 06 19 11 02 01 11 16 10 06 -- 03 20 17 03 
>50% 19 07 17 07 02 -- 08 03 03 02 01 01 08 13 03 

 

Sobre a morfologia a grande maioria está composta por lascas quadrangulares 

(47,29%), provenientes da fase primeira de redução do núcleo. Deste total treze peças (37,14%), 

são lascas iniciais e vinte e duas (62,85%) são suportes que apresentam alguma superfície cortical. 

Houve registro de apenas uma lasca quadrangular com superfície cortical com córtex ausente. 

As lascas trapezoidais compreendem vinte e três exemplares dos quais apenas 

três são suportes iniciais. De qualquer forma, também são lascas provenientes do processo inicial 

de redução do núcleo. O mesmo pode ser dito das lascas triangulares (quatorze exemplares, 

18,91% do conjunto), onde uma não apresentou superfície cortical, onze peças apresentaram 

córtex em menos da metade da superfície e apenas duas acima da metade. 

  Sobre o processo de redução, propriamente dito, para obtenção destes suportes 

iniciais foram realizadas duas técnicas distintas: a unipolar em 82,43% dos casos e a bipolar em 

17,56%. Como resultados sessenta em nove lascas (93,24%), apresentaram ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, bulbo saliente e talão presente, quatro exemplares apresentaram 

talão parcial e apenas uma peça apresenta ponto de impacto e direção de debitagem inferidos e 

talão ausente. 
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  Fato interessante de ser destacado é a singularidade dos resultados acima, uma 

vez que na maioria dos sítios grande número de suportes apresentou ‘direção de debitagem e 

ponto de impacto inferidos e talão ausente’. Não há subsídios empíricos que possam explicar tal 

realidade, pois técnica e morfologicamente os suportes do sítio Curituba I não se diferem daqueles 

evidenciados em outros sítios e a qualidade da matéria-prima também.  

A maestria na produção de artefatos de alguns indivíduos, ou seja, agência1 tem 

sido muito discutida na literatura atual, sobretudo baseados nos aportes de Bourdieu (Cf. Hegmon, 

2003), porém acreditamos que não seja o caso do Curituba I, uma vez que apesar dos conjuntos 

artefatuais estarem sendo analisados em uma perspectiva unitária partindo da base empírica de 

uniformidade dos gestos técnicos, devemos nos lembrar que o sítio pode ter sido ocupado e 

reocupado em uma faixa cronológica de dois mil anos ou mais! 

  E, finalmente, cabe destacar que entre os artefatos stricto-sensu há uma quantidade 

razoável de ferramentas com direção de debitagem inferida e talão ausente. Em relação aos talões, 

trinta e seis peças apresentaram talões corticais (48,64%), mais outro dado que indica a preocupação 

do artesão em obter lascas expeditas corticais ou semicorticais; trinta e três são lisos planos 

(44,59%), quatro são parciais e apenas um suporte apresentou talão ausente, como já discutido. 

Na variável ‘ângulos do talão’, apenas duas peças apresentaram ‘ângulo interno 

inferior a 90º’, sessenta e sete elementos apresentaram ângulos interno entre 90º e 120º. Já em 

relação aos externos, seis apresentaram ângulo inferior a 90º e sessenta e três entre 90º e 120º. 

Comparando-se os ângulos, 53,62% das lascas apresentaram ‘ângulo interno superior ao externo’; 

na categoria ‘ângulo interno inferior ao externo’ o total foi de 22,97% e na ‘interno igual ao externo’ 

20,27%. 

Tabela 5.97 – Variáveis quantitativas das lascas brutas, sítio Curituba I: 
Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 34 06 
11-20 -- 04 35 22 
21-30 07 24 04 09 
31-40 25 22 -- 15 
41-50 30 19 -- 05 
51-60 09 04 -- 07 
61-70 02 -- -- 02 
71-80 01 -- -- 03 
81-90 -- 01 -- 02 
91-100 -- -- -- 01 
101-110 -- -- 01 -- 
237 -- -- -- 01 

 

No tocante as variáveis quantitativas, a maior parte das lascas é de dimensões 

médias entre 21 e 60 mm de comprimento e 21 e 50 mm de largura. Na comparação ‘comprimento 

                                                
1 “Agency concerns events of which an individual is the perpetrator, in the sense that the individual could, at any phase in a given 
sequence of conduct, have acted differently” (Gidens, 1984. Apud: Hegmon, 2003, p.219). Vide também Morais (1983, 2007). 
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versus largura’ os resultados foram: (01) muito largas – vinte peças; (02) quase longas – trinta e três; 

(03) longas – treze; (04) laminares – oito. Em relação à espessura: (01) muito finas – uma lasca; (02) 

fina – seis; (03) média – trinta; (04) espessa – trinta e uma; (05) muito espessa – seis. 

Tabela 5.98 – Dados comparativos morfologia, matéria-prima e superfície cortical das lascas brutas, Curituba I:  
 Matéria-prima Superfície cortical  

TOTAL Quartzo Sílex Arenito S Quartzito Ausente < 50% > 50% 
QTD. % QTD. % QTD. % QTD. % QTD. % QTD. % QTD. % 

Quadr. cortical 09 12,16 04 5,40 -- -- -- -- -- -- -- -- 13 17,56 13 

Quadrangular 18 24,32 01 1,35 02 2,70 01 1,35 01 1,35 16 21,62 05 6,75 22 

Trapezoidal 14 18,91 03 4,05 03 4,05 -- -- 02 2,70 15 20,27 03 4,05 20 

Trapezoidal cortical 03 4,05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 03 4,05 03 

Triangular 12 16,21 -- -- 02 2,70 -- -- 01 1,35 11 14,86 02 2,70 14 

Semicir. cortical 01 1,35 -- -- 01 1,35 -- -- -- -- -- -- 02 2,70 02 

TOTAL 57 77,02 08 10,81 08 10,81 01 1,35 04 5,40 42 56,75 28 37,83 74 

 
Tabela 5.99 – Morfologia x variáveis quantitativas das lascas brutas: 

 
Comprimento x Largura Espessura  

TOTAL Muito larga Quase longa Longa Laminar Muito fina Fina Média Espessa Muito espessa 
Quadrangular cortical 02 06 03 02 -- 01 04 07 01 13 
Quadrangular 05 10 04 03 -- 02 06 11 03 22 
Trapezoidal 07 11 02 -- -- 03 07 08 02 20 

Trapezoidal cortical 02 01 -- -- 01 - 01 01 -- 03 
Triangular 02 05 04 03 -- -- 11 03 -- 14 

Semicircular cortical 02 -- -- -- -- -- 01 01 -- 02 
TOTAL 20 33 13 08 01 06 30 21 06 74 

 
Tabela 5.100 – Dados comparativos morfologia, matéria-prima e superfície cortical das lascas brutas, Curituba I: 

 Tecnologia Tecnologia Talão Ângulos  TOTAL 
U�I BI 01 02 03 04 C LP AU PAR I>E I<E I=E 

Quadrangular cortical 11 02 11 -- 01 01 10 01 -- 02 04 04 03 13 

Quadrangular 16 06 21 -- 01 -- 08 13 -- 01 11 05 05 22 

Trapezoidal 16 04 19 -- 01 -- 13 06 -- 01 09 05 05 20 

Trapezoidal cortical 03 -- 03 -- -- -- -- 03 - -- 03 -- -- 03 

Triangular 13 01 13 -- 01 -- 05 08 01 -- 08 03 02 14 

Semicircular cortical 02 -- 02 -- -- -- -- 02 -- -- 02 -- -- 02 

TOTAL 61 13 69 -- 04 01 36 33 01 -- 37 17 15 74 

Legenda: uni – unipolar; bi – bipolar; 01 – ponto de impacto e direção de debitagem conhecido, talão presente; 03 – ponto de impacto e direção de debitagem 
conhecidos, talão parcial; 04 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente; C – cortical; LP – liso plano; AU – ausente; PAR – parcial. 

 
Gráfico 5.13 – Freqüência artefatual por camada: 
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Os artefatos stricto-sensu do sítio Curituba I, vinte e cinco elementos, perfazem 

4,55% do conjunto artefatual, número relativamente baixo quando comparado a sítios como o 

Curituba II (16,12%), Porto Belo I (17,24%) ou Vitória Régia I (14,11%), cabe destacar que a 
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média de artefatos por conjunto na Área 03 foi de 8,0%, lembrando que sítios com quantidade de 

vestígios líticos extremamente pequena como Ouro Fino (08 elementos) e Tanques (11 

elementos) não apresentaram nenhum artefato, e outros como o Saco da Onça I (32 vestígios 

líticos) apresentou 3,12% de artefatos. 

A comparação entre freqüências artefatuais é um dado de suma importância para 

nossa pesquisa que pretende inferir sobre o papel de cada sítio na organização tecnológica e social 

do grupo pré-histórico e, sobretudo, quando levamos em conta que este é o segundo maior 

conjunto artefatual em termos numéricos da Área 03. Os dados inter sítios aliados aos intra sítios 

(freqüência de artefatos stricto-sensu e freqüência de material cerâmico, ambos por camada), 

corrobora para nossa suposição principal para o sítio Curituba I, isto é, sítio habitação (base). 

Percebe-se que o uso e produção de material lítico neste sítio são restritos, não 

havendo seleção prévia de matéria-prima e núcleos, tendo como ápice a manufatura de 

implementos expeditos, características vinculadas às áreas habitacionais (Binford, 1982, 1986). 

  Os artefatos do Curituba I estão assim constituídos: (01) Material de superfície – 

três raspadores sobre lasca; um raspador sobre seixo unifacial e uma lasca triangular; (02) Camada 

01 – três raspadores sobre bloco, um raspador sobre lasca e uma lasca quadrangular; (03) Camada 

02 – um raspador sobre bloco e uma lasca trapezoidal; (04) Camada 03 – um raspador sobre lasca 

e uma lasca quadrangular; (05) Camada 04 – uma lasca trapezoidal; (06) Camada 05 – um 

raspador sobre lasca e um lasca quadrangular; (07) Camada 06 – um raspador sobre lasca e uma 

lasca quadrangular cortical; (08) Camada 08 – um raspador sobre bloco; (10) Camada 09 – um 

raspador lateral sobre seixo e uma lasca triangular; (11) Camada 10 – um raspador sobre seixo 

unifacial; (13) Camada12 – um raspador sobre lasca. 

Gráfico 5.14 – Freqüência artefatual por sítio: 
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A matéria-prima dominante novamente é o quartzo (68,0%), seguido pelo sílex 

(24,0%), quartzito (4,0%) e arenito silicificado (4,0%). Comparando a variável matéria-prima e as 

demais categorias a única característica relevante é a ausência de talões lisos planos entre os 
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artefatos de sílex, quartzito e arenito silicificado, sendo que entre os de sílex dois apresentaram 

talão cortical e quatro ausentes. 

Gráfico 5.15 – Freqüência de material lítico e cerâmico por camada, Curituba I: 

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Camadas

Q
td

.

Vestígios Cerâmicos

Vestígios Líticos

Tabela 5.101 – Comparação entre matéria-prima dos artefatos e outras variáveis: 
 Córtex Tecnologia Talões Comprimento x Largura Espessura 

AU < > UNI BI TA C LP PAR AU ML QL L LAM F M E ME 
Quartzo -- 10 07 07 02 08 03 04 01 09 03 10 03 01 -- 03 02 12 
Sílex -- 06 -- 06 -- -- 02 -- -- 04 01 03 01 01 01 01 03 01 
Arenito S. -- 01 -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 
Quartzito -- -- 01 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 

LEGENDA: AU – ausente; < menor que 50%; > maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; TA – talhe; C – cortical; LP – liso plano; PAR – parcial; 
ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; LAM – laminar; F – fino; M – médio; E – espesso; ME – muito espesso. 

 

Todos os artefatos deste conjunto apresentaram alguma superfície cortical, sendo 

aqueles com ‘menor que a metade da peça’ totalizaram 68,0% e os com ‘córtex acima da metade 

da peça’ 32,0%. Entre as peças bipolares o córtex permaneceu ‘inferior a metade’ da peça, 

enquanto entre as peças talhadas houve um equilíbrio, 50% para cada categoria. 

Tabela 5.102 – Superfície cortical dos artefatos e outras categorias, Curituba I: 
 Tecnologia Talões 
 Unipolar Bipolar Talhe Cortical Liso plano Parcial Ausente 
Menor 50% 11 02 04 04 03 01 -- 
Maior 50% 04 -- 04 03 01 -- 04 

 

Referente à tecnologia de debitagem, 60,0% dos artefatos foram manufaturados 

por meio da técnica unipolar, 8,0% pela bipolar e 32,0% pelo talhe (representados pelos artefatos 

manufaturados sobre seixo ou bloco). Desse montante, 40,0% apresentou ponto de impacto e 

direção de debitagem e talão presente; 12% direção de impacto e direção de debitagem conhecido 

e talão ausente; 4,0% talão parcial e 44,0% nada foi identificado pelos estigmas de lascamento.  

Tais dados, por sua vez, são diferentes daqueles obtidos para as lascas brutas onde 

na grande maioria foi possível a identificação da direção de debitagem, ponto de impacto e talão. 

Tratando-se do mesmo conjunto artefatual, descartam-se as hipóteses anteriormente propostas. Os 

talões ausentes são a maioria entre os artefatos (52,0%), decorrente do número de peças talhadas. 

Os talões corticais perfazem 28,0% seguidos pelos lisos planos (16,0%) e parciais (4,0%). 
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Tabela 5.103 – Dados comparativos talões e outras variáveis entre os artefatos, Curituba I: 
 Tecnologia Direção de debitagem Relação ângulos 

Unipolar Bipolar Talhe 01 02 03 04 I<E I>E I=E 
Cortical 06 01 -- 06 -- -- -- 04 03 01 
Liso plano 04 -- -- 04 -- -- -- -- 04 -- 
Parcial 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 
Ausente 05 01 07 -- 03 -- 10 -- -- -- 
LEGENDA: 01 – direção de debitagem e ponto de impacto conhecidos, talão presente. 02 - direção de debitagem e ponto de impacto conhecidos, talão 
ausente. 03 - direção de debitagem e ponto de impacto conhecidos, talão parcial. 04 – nada identificado. 
 

Em relação à direção de debitagem, os resultados obtidos foram: (01) Ponto de 

impacto e direção de debitagem conhecidos, talão presente – 40,0% dos artefatos; (02) Ponto de 

impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente – 12,0% dos artefatos; (03) Ponto de 

impacto e direção de debitagem conhecidos, talão parcial – 4,0% dos artefatos; (04) Ponto de 

impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente – 44,0% dos artefatos. 

  A análise dos ângulos a totalidade dos artefatos tanto o de lascamento quanto o de 

chasse apresentam medidas iguais ou superiores a 90º. 

Tabela 5.104 – Ângulos dos artefatos, Curituba I: 
 Ângulo de Lascamento (interno) Ângulo de chasse (externo) 
90 01 03 
100 03 03 
110 04 05 
120 03 -- 

 
Tabela 5.105 – Ângulo de lascamento e tipo de talão, artefatos: 

TALÃO 
LASCAME�TO CHASSE RESULTADO 

90º 100º 110º 120º 90º 100º 110º Total % 
Cortical 01 02 02 02 02 -- 05 07 28,0 
Liso plano -- 01 02 01 01 03 -- 04 16,0 

 
 
Gráfico 5.16 – Comparação entre as variáveis quantitativas dos artefatos (em quantidade), Curituba I: 
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LEGENDA EIXO X: 1 (1-10mm); 2 (11-20); 3 (21-30); 4 (31-40); 5 (41-50); 6 (51-60); 7 (61-70); 8 (71-80). 
 

Em relação às variáveis quantitativas, são peças médias com comprimento entre 

21 e 60 mm e largura entre 11 e 50 mm. Em função de muitas peças serem talhadas, 24,0% do 

total pesa acima de 100g. No tocante a relação ‘comprimento versus largura’, quatro lascas são 
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muito largas, quatorze quase longas, cinco longas e duas laminares. Já na categoria espessura uma 

peça foi enquadrada como fina, quatro médias, sete espessas e treze muito espessas. 

Tabela 5.106 – Variáveis quantitativas das lascas brutas artefatos, sítio Curituba I: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 05 01 
11-20 -- 01 15 04 
21-30 03 03 09 03 
31-40 07 07 01 01 
41-50 02 11 -- 02 
51-60 08 01 -- 03 
61-70 04 01 -- 02 
71-80 01 01 -- 03 
101-110 -- -- -- 01 

Acima de 111 -- -- -- 05 

 

Tabela 5.107 – Dados comparativos morfologia, matéria-prima e superfície cortical dos artefatos, Curituba I:  
 Matéria-prima Superfície cortical  

TOTAL Quartzo Sílex Arenito S Quartzito Ausente < 50% > 50% 
 QTD. % QTD. % QTD. % QTD. % QTD. % QTD. % QTD. % 

Rasp seixo 03 12,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 03 12,0 03 

Rasp bloco 05 20,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 04 16,0 01 4,0 05 

Rasp lasca 06 24,0 03 12,0 -- -- -- -- -- -- 08 32,0 01 4,0 09 

Triangular -- -- 01 4,0 -- -- -- -- -- -- 01 4,0 -- -- 01 

Triangular cort -- -- -- -- -- -- 01 4,0 -- -- -- -- 01 4,0 01 

Quadrang cort 02 8,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 02 8,0 02 

Quadrangular 01 4,0 01 4,0 -- -- -- -- -- -- 02 8,0 -- -- 02 

Trapezoidal --  01 40,0 01 4,0 -- -- -- -- 02 8,0 -- -- 02 

 
Tabela 5.108 – Dados comparativos morfologia, matéria-prima e superfície cortical dos artefatos, Curituba I: 

 Tecnologia Tecnologia Talão Ângulos  TOTAL 
UNI BI TA 01 02 03 04 C LP AU PAR I>E I<E I=E 

Raspador s/ seixo -- -- 03 -- -- -- 03 -- -- 03 -- -- -- -- 03 

Raspador s/ bloco -- -- 05 -- -- -- 05 -- -- 05 -- -- -- -- 05 

Raspador s/ lasca 07 02 -- 05 02 -- 02 02 03 04 -- 04 01 -- 09 

Triangular 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 

Triangular inicial 01 -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 01 

Quadrangular inicial 02 -- -- 02 -- -- -- 01 01 -- -- 01 -- 01 02 

Quadrangular 02 -- -- 01 -- 01 -- 01 -- -- 01 -- 01 -- 02 

Trapezoidal 02 -- -- 02 -- -- -- 02 -- -- -- 01 -- 01 02 

Legenda: uni – unipolar; bi – bipolar; TA – talhe; 01 – ponto de impacto e direção de debitagem conhecido, talão presente; 03 – ponto de impacto e direção 
de debitagem conhecidos, talão parcial; 04 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente; C – cortical; LP – liso plano; AU – ausente; 
PAR – parcial. 
 
 
Tabela 5.109 – Artefatos, dados comparativos, Curituba I: 

 
RG 

Localização do córtex Tipo de talão Localização do retoque Posição do retoque Tipologia 

FE 
total 

TA DIS 
 

BDE 
 

CT 
 
AU 
 

LP C PC AU TT PR DIS DI ES I D BI AL AN ES EC 

9337 x       x    x  x   x    x  

21748     x   x     x x   x    x  

9038 x       x     x    x    x  
9265-3   x     x       x  x    x  

9076     x   x      x  x     x  

8776   x     x     x  x  x    x  

CBI 54 x       x   x      x    x  

9622     x  x      x x x  x    x  

9141     x  x      x    x    x  

8256     x  x         x x    x  

8332 x      x        x  x    x  

9595 x         x   x    x    x  

CBI57 x         x     x  x    x  
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RG 

Localização do córtex Tipo de talão Localização do retoque Posição do retoque Tipologia 

FE 
total 

TA DIS 
 

BDE 
 

CT 
 
AU 
 

LP C PC AU TT PR DIS DI ES I D BI AL AN ES EC 

CBI54    x      x x      x    x  

CBI54-1    x      x     x  x    x  

9120    x      x x     x     x  

9500 x         x   x x   x    x  

9521    x      x     x  x    x  

8361 x         x    x x  x    x  

8379 x         x    x x  x    x  

8400 x         x x      x    x  

CBI 51 x         x    x x  x    x  

8718 x         x    x x  x    x  

9455     x     x x      x    x  

9089   x      x     x   x    x  

Legenda – RG: registro geral; TA: talão; CT: central; FE: face externa; BDE: bordo direito ou esquerdo; AU: ausente; LP: liso=plano; C: cortical; D: diedro; PR: proximal; 
DIS: distal; TT: total; DI: direito; ES: esquerdo; I: inverso; D: direto; BI: bifacial; AL: alterno; NA: alternante; ES: escama; EC: escalariforme; P: paralelo; SP: subparalelo. 

 
 
Tabela 5.110 – Morfologia x variáveis quantitativas dos artefatos, Curituba I: 

 Comprimento x Largura Espessura  
TOTAL Muito larga Quase longa Longa Laminar Muito fina Fina Média Espessa Muito espessa 

Raspador s/ seixo -- 02 01 -- -- -- -- -- 03 03 
Raspador s/ bloco -- 03 02 -- -- -- 01 -- 04 05 
Raspador s/ lasca 05 01 01 02 -- -- -- 03 05 09 
Triangular -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- 01 
Triangular inicial -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 01 
Quadrangular inicial -- 02 -- -- -- -- 02 -- -- 02 
Quadrangular -- 02 -- -- -- 01 -- 01 -- 02 
Trapezoidal 01 01 -- -- -- -- -- 02 -- 02 

 

Tabela 5.111 – Comparação entre espessura e demais variáveis, artefatos do Curituba I: 
Espessura em 

milímetro 
Matéria-prima Talões Relação C/L Córtex 

 AS S Q QTZ LP C PR AU ML QL LG L AU < > 
05 -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 
08 -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 -- 
09 -- 01 01 -- -- 01 -- 01 -- 02 -- -- -- 01 01 
10 -- -- 01 -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 
11 01 01 01 -- -- 01 01 01 -- 02 -- 01 -- 03 -- 
12 -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 
15 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 -- 
16 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- 
18 -- 01 -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- 
20 -- -- 03 -- 01 01 -- 01 02 01 -- -- -- 01 02 

=> 21mm -- 01 09 -- 02 -- -- 08 01 05 02 02 -- 07 03 
LEGENDA: AS - arenito silicificado; S-sílex; Q-quartzo; Quartzito; LP - liso plano; C-cortical; PR - parcial; Ausente; ML-muito largo; QL-quase longo; 
LG - longo; L-laminar; <-inferior a metade da peças; >-superior a metade da peça. 
 

  No tocante aos retoques, a totalidade apresentou retoques em escama, variando 

em curtos e longos, sendo que a grande maioria está constituída por retoques diretos. Segue a 

descrição pormenorizada dos principais artefatos. 

� CBI 51. Superfície. Raspador sobre seixo unifacial de quartzo. Recebeu uma seqüência de 

golpes para ativação de um bordo cortante, seguida de retoques curtos, totais, contínuos em 

escama. Comprimento 65 mm, largura 68 mm, espessura 26 mm e peso 127g. 

� CBI54. Superfície. Raspador sobre lasca de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

inferidos, talão ausente. Recebeu retoques longos, diretos no bordo esquerdo, contínuos e 

semi-abruptos. Comprimento 35 mm, largura 12 mm, espessura 11 mm e peso 11g. 
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� CBI 54. Superfície. Raspador sobre lasca de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão ausente. Recebeu golpes de adelgaçamento e supressão do córtex 

por quase toda face externa, mantendo apenas uma pequena parcela cortical junto ao 

proximal, bordo direito. Os retoques são diretos, em todos os bordos, descontínuos, longos, 

em escama. Comprimento 34 mm, largura 32 mm, espessura 15 mm e peso 24g. 

� CBI 57. Superfície. Raspador sobre lasca bipolar de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão ausente. Quase toda a face externa é cortical, exceto no bordo 

direito que recebeu quatro golpes de supressão de córtex e adelgaçamento, seguidos de 

retoques diretos, longos, contínuos, totais, semi-abruptos, em escama. Comprimento 68 mm, 

largura 57 mm, espessura 29 mm e peso 171g. 

� CBI 54-1. Superfície. Lasca retocada triangular cortical de quartzito. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 90º e externo 110º. 

Toda a face externa mantém a superfície cortical. Retoques diretos, nos bordos direito e 

esquerdo, escamas, curtos, contínuos e totais. Comprimento 75 mm, largura 48 mm, 

espessura 12 mm e peso 77g. 

� 8400. Camada 01. Raspador sobre bloco de quartzo. Artefato talhado que recebeu golpes 

nos bordos para formação de gume cortante, seguidos de retoques curtos, contínuos, totais em 

escama. Esta peça é semelhante tecnologicamente às evidenciadas no sítio Justino. 

Comprimento 51 mm, largura 32 mm, espessura 08 mm e peso 21g. 

� 8379. Camada 01. Raspador sobre bloco de quartzo. Foram executadas retiradas de 

adelgaçamento para ativação dos bordos, seguidas de retoques curtos, contínuos, em escama. 

Comprimento 56 mm, largura 41 mm, espessura 29 mm e peso 113g. 

� 8361. Camada 01.  Raspador sobre bloco de quartzo. Foi executada a mesma seqüência de 

gestos que nas duas peças supracitadas. Comprimento 40 mm, largura 41 mm, espessura 25 

mm e peso 26g. 

� 8332. Camada 01. Lasca retocada quadrangular cortical de quartzo. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 100º e externo 

90º. Apresenta toda a face externa cortical. Recebeu retoques diretor, no bordo esquerdo, em 

escamas, totais, curtos, contínuos e semi-abruptos. Comprimento 39 mm, largura 37 mm, 

espessura 10 mm e peso 24g. 

� 8256. Camada 01. Raspador sobre lasca de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 110º e externo 100º. Recebeu 

vários golpes abruptos e perpendiculares ao eixo de debitagem para ativação dos bordos que 
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receberam, em seguida, retoques curtos, diretos, descontínuos, parciais, em escamas e semi-

abruptos. Comprimento 36 mm, largura 44 mm, espessura 20 mm e peso 49g. 

� 8718. Camada 02. Raspador sobre bloco de quartzo. Instrumento comum neste conjunto 

artefatual e do Justino, o procedimento (aqui já descrito), é a realização de retiradas nas arestas 

de pequenos blocos de quartzo para obtenção de bordo cortante. Comprimento 57 mm, 

largura 37 mm, espessura 32 mm e peso 104g.  

� 8776. Camada 02. Lasca trapezoidal retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno e externo igual a 110º. Apresenta na 

face externa cicatrizes de retirada para adelgaçamento, uma paralela ao eixo de debitagem a 

partir do proximal até o distal, junto ao bordo direito; e uma seqüência de três golpes no bordo 

esquerdo, perpendiculares ao eixo de debitagem. Os retoques ocorrem no distal, diretos, 

curtos, parciais, descontínuos em escama. Comprimento 28 mm, largura 32 mm, espessura 18 

mm e peso 18g. 

� 9120. Camada 03. Raspador sobre lasca de sílex. Direção de debitagem e ponto de impacto 

inferidos, talão ausente. Foram realizadas retiradas de adelgaçamento dos bordos seguidas de 

retoques em todos os bordos, curtos, descontínuos, em escamas, parciais. Comprimento 57 

mm, largura 47 mm, espessura 22 mm e peso 78g. 

� 9265-3. Camada 03. Lasca quadrangular retocada de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 100º e externo 110º. Foram 

realizadas três retiradas paralelas a partir do proximal que seguem o distal que foi mantido 

cortical. Junto o talão há pequenas retiradas, mas posterior ao processo de redução do núcleo. 

Os retoques são diretos, no bordo esquerdo, curtos, contínuos, totais, em escama. 

Comprimento 27 mm, largura 22 mm, espessura 05 mm e peso 08g. 

� 21748. Camada 04. Lasca trapezoidal retocada de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 120º e externo 90º.  Foram 

realizadas várias retiradas perpendiculares de adelgaçamento em todos os bordos para 

ativação dos bordos, seguidas de retoques diretos, em todos os bordos, longos, em escama, 

parciais e descontínuos. Comprimento 40 mm, largura 41 mm, espessura 11 mm e peso 34g. 

� 9141. Camada 05. Raspador sobre lasca de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 120º e externo 100º. Foram 

executadas retiradas paralelas ao eixo de debitagem a partir do distal (três no total), sendo 

mantido uma pequena faixa central cortical. Os retoques ocorrem no distal, longos, totais, em 

escama, contínuos e semi-abruptos. Comprimento 30 mm, largura 45 mm, espessura 26mm e 

peso 54g. 
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� 9089. Camada 05. Lasca retocada quadrangular de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão parcial. Há uma pequena retirada central, paralela ao eixo de 

debitagem a partir do proximal. Os retoques ocorrem no bordo direito, são diretos, curtos, em 

escama, parciais e descontínuos. Comprimento 34 mm, largura 23 mm, espessura 11 mm e 

peso 15g. 

� 9076. Camada 05. Raspador sobre lasca bipolar de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 100º e externo 110º. 

Retoques longos, em escama, inversos, descontínuos, parciais em escama. Comprimento 65 

mm, largura 32 mm, espessura 16 mm e peso 63g. 

� 9337. Camada 06. Lasca quadrangular cortical de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno 110º e externo 90º. Face externa 

cortical, exceto junto ao proximal onde foram efetuadas duas retiradas paralelas de 

adelgaçamento. Retoques curtos, diretos, descontínuos, bordo direito, em escama. 

Comprimento 54 mm, largura 48 mm, espessura 09 mm e peso 46g. 

� 9038. Camada 06. Raspador sobre lasca de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 90º e externo 110º.  Face 

externa toda cortical. Retoques em escama, longos, descontínuos, parciais, apenas no distal. 

Comprimento 54 mm, largura 80 mm, espessura 20 mm e peso 186g. 

� 9455. Camada 08. Raspador sobre bloco de quartzo. O artefato recebeu vários golpes 

perpendiculares para ativação do gume, seguido de retoques curtos, descontínuos, em escama. 

Comprimento 51 mm, largura 27 mm, espessura 26 mm e peso 52g. 

� 9500. Camada 09. Raspador sobre seixo lateral de quartzo. Foram executadas retiradas de 

adelgaçamento na lateral do seixo, seguidas de retoques curtos, totais em escama. 

Comprimento 55 mm, largura 41 mm, espessura 25 mm e peso 78g. 

� 9521. Camada 09. Lasca triangular de sílex. Ponto de impacto e direção de debitagem 

conhecidos, talão ausente. Recebeu retoques curtos, parciais, em escama, descontínuos, 

diretos, no bordo esquerdo. Comprimento 44 mm, largura 32 mm, espessura 09 mm e peso 

18g. 

� 9595. Camada 10. Raspador sobre seixo unifacial de quartzo. O seixo recebeu golpes para 

criação de gume ativo seguidos de retoques longos, descontínuos em escama. Comprimento 

46 mm, largura 46 mm, espessura 20 mm e peso 64g. 

� 9622. Camada 12. Raspador sobre lasca de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão liso plano com ângulo interno igual a 110º e externo 100º. 

Recebeu golpes de adelgaçamento perpendiculares em todos os bordos para ativação dos 
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gumes, seguidos por retoques longos, descontínuos, em todos os bordos. Comprimento 65 

mm, largura 64 mm, espessura 24 mm e peso 131g. 

Tabela 5.112 – Características gerais dos núcleos do sítio Curituba I: 
 Córtex Plano de Percussão Direção de debitagem 
 < 50% > 50% �atural Liso Preparado Unidirecional Bidirecional Multi 
Quartzito 01 02 03 -- -- 03 -- -- 
Arenito S. 03 -- 03 -- -- 03 -- -- 
Quartzo 08 03 11 -- -- 06 -- 05 
Sílex 05 01 06 -- -- 01 -- 05 
RESULTADO 17 06 23 -- -- 13 -- 10 

 

O conjunto artefatual do sítio Curituba I está composto por vinte e três núcleos, 

dos quais onze são de quartzo, seis de sílex, três de arenito silicificado e três de quartzito. 

Neste conjunto todos sofreram o mesmo tipo de redução, ou seja, unipolar com 

uso de percutor duro, sendo utilizados os planos naturais para obtenção dos suportes: lascas 

corticais e semicorticais. São na maioria núcleos unidirecionais, com exceção daqueles de sílex 

onde cinco dos seis exemplares são do tipo multidirecionais, isto é, o artesão se apropriou de 

várias arestas para aproveitamento mais efetivo do núcleo. 

Tabela 5.113 – Percutores do sítio Curituba I: 
Registro Localização Matéria-prima Tipologia Comprimento Largura Espessura Peso 
CBI 42 Superfície Quartzito Alongado 89 49 31 222 
CBI 30 Superfície Granito Globular 80 68 53 517 
CBI 34 Superfície Quartzito Globular 35 34 34 72 
CBI 28 Superfície Quartzito Globular 78 70 58 688 
CBI 42 Superfície Arenito Silic. Globular 75 62 48 364 
CBI 48 Superfície Quartzo Globular 88 80 41 455 
CBI 53 Superfície Granito Alongado 123 67 65 1043 
CBI 56 Superfície Quartzo Percutor/mão 66 55 67 426 
CBI 49 Superfície Quartzo Percutor/mão 76 64 34 331 
8714 Camada 01 Quartzo Globular 58 62 31 174 
8763 Camada 02 Quartzo Globular 61 53 48 281 
9841 Camada 03 Quartzito Globular 60 50 50 375 
9273 Camada 03 Quartzo Globular 59 52 21 109 
9145 Camada 04 Granito Globular 70 70 59 527 
9055 Camada 04 Arenito S. Alongado 141 46 35 443 
9123 Camada 05 Arenito S. Globular 57 48 45 174 
9131 Camada 05 Granito Globular 90 80 60 789 
9181 Camada 07 Quartzito Globular 161 112 75 2448 
9400 Camada 07 Quartzito Globular 70 65 50 370 
9412 Camada 07 Quartzito Alongado 80 53 45 339 
9179 Camada 07 Quartzito Globular 80 59 47 318 
9449 Camada 08 Quartzito Alongado 108 67 47 522 
9458 Camada 08 Sílex Globular 55 41 27 98 
9463 Camada 09 Quartzito Globular 76 55 56 417 

 

E finalmente sobre os percutores, há um total de vinte e cinco exemplares no 

conjunto artefatual do Curituba I, dos quais dez são de quartzito, seis de quartzo, quatro de granito, 

três de arenito silicificado e um de sílex. Deste montante, vinte e três são percutores clássicos e 

dois são percutores/mãos, peças comuns nos conjuntos artefatuais em estudo. São seixos em 
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forma cônica sendo uma das extremidades aproveitadas para atividades que envolviam algum de 

maceramento e a outra para percussão. Estas duas peças são de quartzo. 

Nos demais exemplares dezesseis são globulares e sete alongados, geralmente 

bem aproveitados, o que indica que o uso de percutores no sítio era de certa maneira intenso. 

Apenas dois exemplares sofreram quebras. 

 

5.2.2. Conjuntos artefatuais do sítio Justino: 

  Como discutiremos no capítulo 06 (que trata das especificidades intra-sítio do 

Justino), a análise holística, sistêmica e diacrônica dos remanescentes culturais decorrente dos 

resultados dos dados estatístico-comparativos, aliada ao exame do material cartográfico sobre a 

disposição espaço-temporal destes vestígios (diversidade, concentrações, associações, 

flexibilidade, densidade etc.); permitiram-nos inferir Fases2 de uso do terraço onde foi evidenciado 

o sítio Justino, estas divididas em nove ocupações (baseando-se nos conceitos de ocupação, 

abandono e reocupação). 

  De forma geral, há uma continuidade cultural até aproximadamente a segunda 

ocupação da Fase 03. Com isso não estamos afirmando categoricamente que não ocorreu 

variabilidade, fato que seria facilmente refutado por nossos próprios dados empíricos. Na verdade, 

esta variabilidade pode ter sido decorrente de reestruturações internas mediante as exigências 

comuns à adaptação (social, política, econômica, ecológica etc.). 

A partir da decapagem 22 há mudanças estruturais que afetam as características 

ocupacionais, observáveis tanto em relação à complexidade e organização tecnológica, quanto na 

disposição dos vestígios, associações, densidade e diversidade da cultura material etc.; bem como 

nas significações, ou implicações simbólicas, conferidas às atividades sociais e empiricamente 

comprovadas em meio às relações de gênero, status social ou normas de conduta verificadas pelo 

estudo da ritualidade funerária (Vergne, 2004). 

Acreditamos que tal realidade se deu em função de múltiplos processos, internos 

(e mesmo externos), que operaram sobre o modo de vida e cultura sob aspectos e conexões 

ecológicas, econômicas, políticas e sociais, muitas das quais mapeadas pelos resultados da 

pesquisa arqueológica. Em suma, ocorreram novas necessidades que, por sua vez, incidiram sobre 

organização social e tecnológica, focos de nossa investigação. 

                                                
2 Neste caso, o uso do termo Fase (intencionalmente com uso da letra maiúscula), diz respeito às características observáveis do 
registro arqueológico, no tocante a densidade, freqüência, associações e organização tecnológica dos vestígios materiais. Sendo 
assim, não desconsideramos a classificação de Vergne (2004, 2005a), sobre os cemitérios D, C, B e A do Justino e ritualidade 
funerária, ao contrário, incorporamos a nossa análise que está pautada na organização social e tecnológica dos grupos que ocuparam 
o Justino, com o objetivo da compreensão das relações inter sítios e sistema regional de assentamento. 



 

 
321 

Como somos adeptos a compreensão das sociedades sob um viés sistêmico, 

qualquer mudança em um dos eixos constitutivos da vida em sociedade acarreta alterações 

sensíveis (e muitas vezes arqueologicamente mensuráveis), nos processos e conexões. Justamente 

por isso muitas vezes neste texto tratamos em dinâmica cultural, compreendendo que a “cultura” é 

construída e reconstruída continuamente, não podendo, portanto, ser considerada uma entidade 

estável. 

Para a análise da organização tecnológica e compreensão da variabilidade (ou 

recorrências), no modo de pensar, manufaturar e utilizar os implementos líticos (cadeias 

operatórias), os vestígios foram agrupados em Fases e, a partir daí, mapearmos as similaridades na 

organização tecnológica para posterior comparação dentro dos pressupostos de variabilidade 

isocréstica (Sackett, 1990). 

Tabela 5.114 – Fases e ocupações do sítio Justino, dados gerais: 
FFAASSEE  

��UUMMEERROO  DDEE  
OOCCUUPPAAÇÇÕÕEESS  

DDEECCAAPPAAGGEE��SS  DDAATTAAÇÇÕÕEESS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  

FASE 01 
01 59 – 51 Sem datação Acampamento temporário – pouco visitado 

02 50 – 43 Sem datação Acampamento temporário – aumento significativo na permanência 

FASE 02 01 42 – 35 
8950 ± 70 AP 
(decapagem 40) 

Acampamento temporário, maior permanência no terraço. Começo 
da utilização como ‘cemitério’. O sítio passa neste momento a ser 

reconhecido como um lugar persistente 

FASE 03 

01 34 – 29 
5570 ± 70 AP 
(decapagem 30) 

Decréscimo na permanência do grupo (s) no sítio, presença maior 
de artefatos e estruturas de combustão. Surgem os primeiros 
fragmentos de cerâmica, mas ainda não há a “sedentarização”. 

02 28 – 22 Sem datação 
As visitas ao sítio diminuem ainda mais. A análise comparativa dos 
remanescentes culturais indica que o local fora utilizado apenas em 

termos ritualístico (visita aos túmulos (?)). 

03 21 – 16 
4790 ± 80 AP 
(decapagem 20) 

A uma explosão quantitativa de remanescentes culturais nos solos 
arqueológicos. A cerâmica aparece como definitiva entre a cultura 
material. O sítio passa a ser utilizado como ‘moradia’. Início da 

sedentarização e utilização do Justino como base. 

FASE 04 01 15 – 09 

3270 ± 135 AP 
(decapagem 13) 
2650 ± 150 AP 
(decapagem 10) 
2530 ± 70 AP 
(decapagem 08) 

O sítio passa a ser utilizado como habitação tendo como base 
empírica a distribuição dos remanescentes culturais no solo 

arqueológico. O material lítico passa a ser mais expediente, sendo 
possível verificar o processo de redução, sobretudo de ferramentas 

de quartzo. 

FASE 05 

01 08 – 04 
1780 ± 60 AP 
(decapagem 06) 

O sítio ainda continua sendo utilizado como base. O número de 
remanescentes culturais é muito elevado, entretanto, muito mais 

‘expedientes’, se assim podemos nos reportar. 

02 03 – 01 
1280 ± 45 AP 
(decapagem 03) 

Este período é marcado exclusivamente pela ausência de 
enterramento, sendo que as características estruturais continuam as 

mesmas que na ocupação anterior. 

 

5.2.2.1. Conjunto artefatual de grupos de caçadores coletores, Fase 01 do Justino, 

decapagens 60 a 43: 

  O conjunto artefatual da primeira Fase de grupos de caçadores coletores do sítio 

Justino está constituído por oitenta e quatro elementos, dos quais cinqüenta e um são de fatura 

humana, provenientes do processo de redução de rochas para obtenção das ferramentas líticas; e 

trinta e três são de origem natural, representados em sua maioria por seixos de diferentes matérias-

primas (14,28%) e por fragmentos de rocha (5,95%). 
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  Para melhor compreensão nomeamos esta ocupação de Fase 01. Neste período, 

sem datação absoluta visto que o carvão proveniente de fogueiras ocorre até a decapagem 40 

datada de 8950 ± 70 A.P.; o terraço parece ter sido pouco povoado, hipótese decorrente, 

sobretudo, da baixa freqüência de peças líticas (artefatos, instrumentos ou resíduos do processo de 

lascamento, manutenção e reparo dos mesmos), bem como de outros remanescentes culturais, tais 

como evidências de estruturas de combustão, marcas no solo, restos faunísticos etc. 

  Em função da provável alta mobilidade destes grupos que certamente percorriam 

os espaços entre os terraços do rio São Francisco e o pediplano sertanejo3; hipótese provável é que 

o terraço onde estava assentado o Justino deve ter sido utilizado como acampamento temporário 

nesta primeira fase, sendo o seu uso tanto relacionado aos aspectos econômicos/ subsistência. 

  No tocante a indústria lítica não há muitas características relevantes para o 

período. Uma delas é a alta freqüência artefatual, sobretudo quando comparada às outras fases 

ocupacionais e aos demais sítios componentes da Área 03; tendo como artefatos característicos os 

raspadores sobre seixo unifaciais (que perduram até as datações finais dos grupos ceramistas) e as 

lascas corticais, todas obtidas de seixos, não sendo comum o uso de blocos como núcleo (fato 

recorrente entre os ceramistas). A porcentagem de artefatos stricto-sensu é de 11,76% do 

conjunto, enquanto a dos instrumentos (artefatos e lascas brutas) sobe para 41,17%. Outra 

característica é a pequena porcentagem de resíduos de lascamento (35,29% do conjunto), 

representados por nove resíduos, dois resíduos de bloco, três fragmentos de percutores e quatro 

estilhas.  

Na relação ‘núcleos versus resíduos’4, obteve-se uma quantidade pouco 

significativa (sobretudo quando pensamos no lascamento do quartzo), havendo apenas 2,5 

resíduos para cada núcleo, o mesmo resultado para as lascas brutas e 0,66 artefatos (excluindo os 

sobre seixo). No total há 5,66 produtos de lascamento para cada núcleo deste sítio5. 

                                                
3 Esta hipótese vincula-se as rotas de sítios de registros rupestres existentes nos afloramentos rochosos dos riachos intermitentes, ou 
próximo a eles, que perfazem um caminho natural entre os dois ambientes. Recentemente (março a julho de 2007) as prospecções 
sistemáticas realizadas pela equipe do Laboratório de Pesquisas do MAX/UFS têm contribuído para o levantamento de novas 
hipóteses sobre o sistema de assentamento regional em Xingó. Até pouco tempo, pensava-se que havia uma delimitação clara entre 
as gravuras e pinturas evidenciadas na região, ou seja, as gravuras ocorriam em boqueirões dispostos nos riachos e as pinturas nos 
matacões graníticos do pediplano. Na verdade, ambos acompanham os leitos de riachos, sendo que a diferença entre a pintura e a 
gravura é exclusivamente o suporte rochoso, a primeira realizada em granito e a segunda em arenito.  Não foram realizadas 
intervenções nos solos dos abrigos que possuem em suas paredes registros rupestres, entretanto em alguns deles, dadas às condições 
do sedimento (menos compactos, os de solo curto, sobretudo os que acumularam resíduos em espaços mais fundos dos lajedos – 
afloramentos mais planos do granito), foi possível coletar exemplares significativos de remanescentes culturais, na maioria material 
lítico, sendo que a cerâmica ocorre em raras exceções. Como veremos adiante, a tecnologia de debitagem é similar às ocupações de 
caçadores coletores do Justino. 
4 Excluindo os fragmentos de percutores. 
5 Deve-se lembrar que o resultado mais “real” neste tipo de especulação diz respeito aos resíduos de lascamento que, 
provavelmente, não eram / podiam ser transportados para outras áreas, diferente dos instrumentos que poderiam ter seu uso alijado a 
outros espaços sociais. Mesmo assim, há outros fatores que podem ter acarretado na diminuição dos resíduos, sobretudo naturais. 
Entretanto, comparando a freqüência com outras fases de ocupação do sítio, nossa extrapolação confirma a baixa freqüência de 
resíduos nesta fase de ocupação. 



 

 
323 

A partir destes dados podemos inferir que a atividade de lascamento (ou 

manutenção e reparo dos artefatos) não era uma prioridade neste assentamento, ou seja, o 

processo de redução poderia estar ocorrendo em outros locais, sendo que os artefatos stricto-sensu 

eram transportados como parte do “estojo pessoal” (sendo incluídos, até mesmo, alguns núcleos – 

Cf. Kuhn, 1994). Parte do material, contudo, poderia ter sido confeccionado no local para uso 

momentâneo: lascas brutas, por exemplo. 

  O processo de redução do núcleo é realizado pela retirada de uma lasca cortical 

(fatiagem), para obtenção de melhores ângulos com o objetivo de dar continuidade à debitagem. 

Entre os artefatos stricto-sensu, por exemplo, 66,66% foram obtidos pela técnica de fatiamento do 

seixo, o restante está constituído por raspadores sobre seixos talhados unifacialmente. 

Tabela 5.115 – Vestígios líticos da Fase 01 do Justino: 
 Quantidade % no conjunto % nos elementos de fatura humana 
Núcleos 08 9,52 15,68 
Percutores 04 4,76 7,84 
Lascas brutas 15 17,85 29,41 
Resíduos 18 21,42 35,29 
Artefatos 06 7,14 11,76 

 

Entre as lascas brutas apenas um exemplar de quartzo é decorrente do processo 

mais adiantado de exploração do núcleo, enquanto os demais são provenientes da fase inicial do 

lascamento, ou seja, lascas corticais e semicorticais, todas com indício de utilização, porém sem 

modificações na morfologia (adelgaçamento ou retoques), após a debitagem.  

Ainda em relação às lascas brutas, treze foram obtidas pela técnica unipolar e 

duas pela bipolar. Cabe salientar que as lascas bipolares deste conjunto são corticais, 

representando o processo de fatiamento do seixo, ou de retirada da lasca de calotagem, por assim 

dizer. A matéria-prima mais presente no conjunto (incluindo as peças naturais) é o quartzo, 

representada por trinta e nove elementos (46,42% do conjunto), seguida pelo quartzito (quinze 

peças, 15,85%), arenito silicificado (doze peças, 14,28%), granito (dez peças, 11,90%) e sílex 

(oito peças, 9,52%). 

Tabela 5.116 – Matéria-prima nos elementos com fatura humana do Justino, Fase 01: 
 Artefatos Lascas brutas Núcleos Percutores Resíduos TOTAL % 
Quartzo 02 11 06 -- 08 27 52,94 
Sílex 01 01 01 -- 05 08 15,68 
Arenito S. 01 01 01 02 01 06 11,76 
Quartzito  01 02 -- 02 -- 05 9,80 
Granito 01 -- -- -- 04 05 9,80 
TOTAL 06 15 08 04 18 51 100,0 
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Gráfico 5.17 – Freqüência e diversidade do uso de matéria-prima na primeira fase de ocupação do Justino: 
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Gráfico 5.18 – Comparação entre diversidade e uso de matéria-prima x morfologia da Fase 01, sítio Justino: 
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Tabela 5.117 – Vestígios Líticos Justino Fase 01: 
Localização espacial Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 
Decapagem 60 

ESTÉREIS 
Decapagem 59 

Decapagem 58 02 
Resíduos 01 Resíduo 01 
Núcleo 01 Núcleo 01 

Decapagem 57 -- -- -- -- -- 

Decapagem 56 02 Lascas brutas 02 
Quadrangular 01 
Trapezoidal 01 

 
Decapagem 55 

 
04 

Artefato 01 Raspador s/ lasca 01 
Lasca bruta 01 Semicircular 01 
Frag natural 01 Frag natural 01 
Percutor 01 Percutor 01 

 
 

Decapagem 54 

 
 
09 

Lascas brutas 02 
Trapezoidal 01 
Triangular 01 

Núcleo 01 Núcleo 01 

Frag natural 
05 Seixos 03 
 Blocos 02 

Percutor 01 Percutor 01 

 
Decapagem 53 

 
03 

Núcleo 01 Núcleo 01 
Resíduo 01 Estilha 01 
Frag natural 01 Seixo 01 

 
Decapagem 52 

 
03 

Núcleo 01 Núcleo 01 
Frag natural 02 Seixo 01 

  Bloco 01 
Decapagem 51 02 Frag natural 02 Seixos 02 

  Artefato 01 Raspador s/ seixo 01 
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Localização espacial Qtd. Grupo Qtd. Tipologia Qtd. 
Decapagem 50 06 Frag natural 04 Seixos 04 

Resíduo 01 Resíduo 01 

 
Decapagem 49 

 
03 

Artefato 01 Lasca retocada 01 
Núcleo 01 Núcleo 01 

Frag natural 01 Seixo 01 

 
 

Decapagem 48 

 
 
05 

Frag natural 02 
Seixo 01 
Bloco 01 

Percutor 01 Percutor 01 
Resíduos 01 Resíduo 01 
Lasca bruta 01 Semicircular 01 

Decapagem 47 05 
Frag natural 04 

Seixos 03 
Bloco 01 

Resíduo 01 Resíduo 01 

 
 

Decapagem 46 

 
 
10 

Lascas brutas 05 
Quadrangulares corticais 03 

Quadrangulares 02 

 
Resíduos 

 
04 

Frag percutor 01 
Resíduos de bloco 02 

Estilha 01 
Núcleo 01 Núcleo 01 

 
Decapagem 45 

 
05 

Lasca bruta 01 Trapezoidal 01 
Frag natural 02 Seixos 02 
Núcleo 01 Núcleo 01 
Resíduo 01 Resíduo 01 

 
 

Decapagem 44 

 
 
14 

Lascas brutas 02 Quadrangulares corticais 02 

Artefatos 02 
Raspador s/ lasca 01 
Raspador s/ seixo 01 

Núcleo 01 Núcleo 01 
Resíduos 04 Resíduos 04 
Frag natural 05 Seixos 05 

 
Decapagem 43 

 
06 

Resíduo 04 
Frag percutores 02 
Estilhas 02 

Percutor 01 Percutor 01 
Lasca bruta 01 Quadrangular 01 

 

As lascas brutas deste conjunto estão representadas por quinze elementos 

(17,85% do conjunto), sendo o quartzo a matéria-prima mais presente (73,33% do total), seguida 

pelo quartzito (13,33%), sílex (6,66%) e arenito silicificado (6,66%). Referente à morfologia, a 

grande maioria está constituída por lascas quadrangulares (60% nove exemplares), sendo que 

cinco peças são corticais (55,55% das lascas quadrangulares e 33,33% das lascas brutas). Há ainda 

duas lascas semicirculares (uma cortical), três lascas trapezoidais e uma triangular. Cabe ressaltar 

que entre as lascas brutas 40,0% são lascas corticais (de calotagem) e 60% são semicorticais. 

  Sobre as técnicas de redução, apenas duas peças foram obtidas pela tecnologia 

bipolar, ambas as lascas quadrangulares de quartzo. A totalidade das peças apresentou ponto de 

impacto e direção de debitagem conhecidos e talão presente, das quais treze lascas apresentaram 

talão cortical (86,66% do total). Uma lasca bruta quadrangular de sílex apresentou talão liso plano 

preparado (peça 28888, decapagem 56) e uma lasca quadrangular de quartzo liso plano (peça 

29769, decapagem 46). 
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Em relação às variáveis quantitativas são lascas médias entre 21 e 60 mm de 

comprimento e espessura, das quais quatro foram classificadas como muito largas, sete quase 

longas, três longas e apenas uma lasca de quartzo é laminar. No tocante à espessura duas são finas, 

sete lascas médias, quatro espessas e duas muito espessas. 

Tabela 5.118 – Ângulos das lascas brutas por matéria-prima, primeira ocupação do Justino: 
 Â�GULO I�TER�O Â�GULO EXTER�O 
 Quartzo Sílex Quartzito Arenito S. TOTAL Quartzo Sílex Quartzito Arenito S. TOTAL 

80 -- -- -- -- -- 02 -- -- -- 02 
90 02 -- -- 01 03 02 01 -- -- 03 
100 05 -- -- -- 05 03 -- -- -- 03 
110 03 01 02-- -- 06 04 -- 01 01 06 
120 01 -- -- -- 01 -- -- 01 -- 01 

 
Gráfico 5.19 – Dados comparativos comprimento x largura e matéria-prima, Fase 01, Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 – quartzo; 2 – sílex; 3 – quartzito; 4 – arenito silicificado; 5 – resultado geral. 
 
Tabela 5.119 – Dados comparativos morfologia x outros variáveis: 

 MATÉRIA-PRIMA CORTEX TECNOLOGIA TALÃO COMP X LARG ESPESSURA 
QZ QT S AS AU < .> Uni Bi C LP LPp ML QL L LAM F M E ME 

Quadrangular 03 -- 01 -- 01 03 -- 04 -- 02 01 01 -- 02 02 -- 01 02 01 - 
Quadrangular cortical 04 01 -- -- -- -- 05 03 02 05 -- -- 01 03 01 -- 01 02 01 01 
Semicircular 01 -- -- -- -- 01 -- 01 -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- 
Semicircular cort. -- 01 -- -- -- -- 01 01 -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 
Trapezoidal 02 -- -- 01 -- 03 -- 03 -- 03 -- -- 01 02 -- -- -- 01 02 -- 
Triangular 01 -- -- -- -- -- 01 01 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- 
LEGENDA: Qz – quartzo; QT – quartzito; S – sílex; AS – arenito silicificado; AU – ausente; < - menor que 50%; > - maior que 50%; Uni – unipolar; Bi – bipolar; C – cortical; LP – liso plano; LPp 
– liso plano preparado; ML – muito larga; QL – quase longa; L – longa; LAM – laminar; F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 

 
Tabela 5.120 – Comparação entre ângulos e matéria-prima, primeira ocupação do Justino: 

 Quartzo Sílex Quartzito Arenito S. Quantidade % 
Interno < externo 05 -- -- 01 06 40 
Interno > externo 04 01 01 -- 06 40 
Interno = externo 02 -- 01 -- 03 20 
 
Tabela 5.121 – Variáveis quantitativas das lascas brutas, Fase 01 do Justino: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 07 01 
11-20 -- -- 07 07 
21-30 06 03 01 -- 
31-40 03 04 -- 02 
41-50 06 03 -- 02 
51-60 02 02 -- -- 
61-70 -- -- -- 01 
91-100 -- -- -- 01 
101-110 01 -- -- -- 
140 -- -- -- 01 
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Tabela 5.122 – Comprimento x largura, e espessura por matéria-prima: 
 COMPRIME�TO X LARGURA ESPESSURA 
 Quartzo Sílex Quartzito Arenito S. Total  Quartzo Sílex Quartzito Arenito S. Total 
Muito larga 03 -- 01 01 04 Fina 01 -- 01 -- 02 
Quase longa 06 01 -- -- 07 Média 05 01 01 -- 07 
Longa 02 -- 01 -- 03 Espessa 03 -- -- 01 04 
Laminar 01 -- -- -- 01 Muito Espessa 02 -- -- -- 02 

 
 Como já afirmando, a indústria lítica desta primeira ocupação apresenta baixa freqüência 

artefatual, sendo que há apenas seis artefatos stricto-sensu neste conjunto, a saber: um raspador 

sobre seixo unifacial de arenito silicificado localizado na decapagem 44; um raspador sobre lasca 

de quartzo localizado na decapagem 44; uma lasca retocada triangular cortical de quartzo 

localizada na decapagem 49; uma lasca retocada semicircular cortical de sílex localizada na 

decapagem 54; um raspador sobre seixo unifacial de quartzito localizado na decapagem 50; um 

raspador sobre lasca de granito localizado na decapagem 55. 

A única recorrência observável neste conjunto é o uso de lascas iniciais como 

suporte para os artefatos, lascas estas obtidas de seixos rolados, sendo que acreditamos que muitos 

destes seixos após esta debitagem inicial eram apropriados como raspadores por meio de novas 

seqüências de retiradas (adelgaçamento) e retoques. 

Gráfico 5.20 – Dados comparativos das variáveis quantitativas, Fase 01, Justino: 
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LEGENGA: Eixo y = Quantidade / Eixo x = 1: de 1 a 10 mm; 10: de 91 a 100 mm. 
 
Tabela 5.123 – Dados comparativos das variáveis quantitativas, lascas brutas, Fase 01, Justino: 

Localização e 
registro 

Relação Comp x 
Larg 

Comprimento Largura Peso 

ML QL LG LAM P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-150 
mm 

MG 
151-200 
Mm 

P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-150 
mm 

ML 
<50g 

LV 
50-200g 

MED 
201- 
400g 

PES 
>400g 

56 30259 +    +    +   +    

56 28828  +    +   +   +    

55 29388 +     +    +  +    

54 29288    +   +  +    +   

54 30169  +    +    +   +   

49 30393   +   +   +   +    

48 29701 +     +    +  +    

46 29362  +   +    +   +    

46 29769   +  +    +   +    

46 29989  +   +    +   +    

46 29768  +   +    +   +    

45 29279  +    +    +  +    



 

 
328 

Localização e 
registro 

Relação Comp x 
Larg 

Comprimento Largura Peso 

ML QL LG LAM P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-150 
mm 

MG 
151-200 
Mm 

P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-150 
mm 

ML 
<50g 

LV 
50-200g 

MED 
201- 
400g 

PES 
>400g 

44 29763  +    +   +    +   

44 30140-1 +    +     +  +    

43 29167   +   +   +   +    

LEGENDA: ML: muito larga; QL: quase longa; L: longa; LAM: laminar; P: pequeno; M: médio; G: grande; MG: muito grande; MLV: muito leve; LV: leve; 
MED: médio; PES: pesado. 
 

O processo de redução deste conjunto, portanto, parte do uso de seixos que 

receberam golpe perpendicular ao eixo morfológico da peça (provavelmente com o seixo semi-

deitado na posição lateral), portanto unipolar, obtendo-se suportes em que o ângulo externo é 

sempre superior ao interno. Sendo assim, preferimos apresentar a análise por peça, a saber: 

� 29764 (decapagem 44). Raspador sobre seixo de arenito silicificado. Peça talhada que 

recebeu duas retiradas que evidenciaram um bordo cortante, seguidas de retoques curtos, 

paralelos, descontínuos e parciais. Comprimento 62 mm, largura 49 mm, espessura 34 mm e 

peso 154g. 

� 29922 (decapagem 44). Raspador sobre lasca de quartzo. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo de lascamento igual a 110º e de chasse 120º. 

Apresenta superfície cortical em toda a face externa, a face interna é lisa, com presença 

saliente do bulbo na área de impacto. Os retoques ocorrem em todos os bordos (incluindo o 

distal), são curtos, em escama, totais, contínuos e semi-abruptos. Comprimento 46 mm, 

largura 42 mm, espessura 17 mm e peso 57g. 

� 28974 (Decapagem 49). Lasca retocada inicial triangular de quartzo. Ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 100º e externo 

120º. A superfície cortical está presente em quase toda a face externa, exceto pela supressão 

causada por retiradas perpendiculares de adelgaçamento e preparação dos bordos direito e 

esquerdo, seguidas de retoques curtos, em escama, semi-abruptos, contínuos e totais. 

Comprimento 44 mm, largura 39 mm, espessura, 13 mm e peso 30 g. 

� 29996 (Decapagem 50). Raspador sobre seixo unifacial de quartzito. Neste artefato fora 

executada uma retirada perpendicular ao eixo morfológico para ativação de um bordo seguido 

de retoques curtos, em escama, parciais e descontínuos. Comprimento 52 mm, largura 33 

mm, espessura 14 mm e peso 60g. 

� 29384 (decapagem 54). Lasca semicircular cortical de sílex. Ponto de impacto e direção de 

debitagem conhecidos, talão cortical com ângulo interno igual a 110º e externo 120º. Face 

externa cortical. Face interna apresenta retoques em escamas em todo o distal, longos, 

contínuos e totais. Comprimento 44 mm, largura 52 mm, espessura 08 mm e peso 40g. 
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� 29971 (decapagem 55). Raspador sobre lasca de granito. Ponto de impacto e direção de 

debitagem inferidos, talão ausente por supressão. A lasca recebeu golpes perpendiculares de 

supressão da superfície cortical e adelgaçamento de modo a evidenciar um bordo cortante 

(direito). Os retoques são curtos e descontínuos, em escama. Comprimento 83 mm, largura 63 

mm, espessura 22 mm e peso 193g. 

Tabela 5.124 – Análise da localização dos retoques artefatos x morfologia e medidas, Fase 01, Justino: 

 
Posição Localização 

Morfologia C x L e Espessura 
DR IV BI AL DI E D Tt 

55 29971  +     +  Rasp lasca quadrangular 
Quase longa e muito 

espessa 
54 29384  +   +    Semicircular Muito larga e média 
50 29996  +   +    Rasp seixo Quase longa e espessa 
49 28974   +   + +  Triangular cortical Quase longa e espessa 
44 29764  +   +    Rasp seixo Quase longa e média 
44 29922  +      + Rasp lasca quadrangular Quase longa e espessa 

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; N: alternante; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; C x L: comprimento x largura. 

 
Tabela 5.125 – Análise dos retoques artefatos, Fase 01, Justino: 

  Posição Localização Repartição Extensão Inclinação Morfologia 
DR IV BI AL DI E D Tt CT C CU LG A SM ES EC PR 

55 29971  +     +   + +   + +   

54 29384  +   +    +   +  + +   

50 29996  +   +     + +   + +   

49 28974   +   + +  +  +   + +   

44 29764  +   +     + +   + +   

44 29922  +      + +  + +  + +   

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; Tt: total; CT: contínuo; DC: descontínuo; 
CU: curto; LG: longo; IN: invasor; A: abrupto; SM: semi-abrupto; ES: escama; EC: escalariforme; PR: paralelo. 
 

Tabela 5.126 – Dados comparativos retoques e outras variáveis, artefatos, Fase 01, Justino: 
RG Localização do córtex Talão Localização retoque Posição Morfologia 

 FE E TL Tt Di BD
E 

C LP AU DIS Di E t I D BI AL EC SP 

29971 +        +  +   +    +  

29384  +     +   +    +    +  

29996    +     + +    +    +  

28974 +      +    + +    +  +  

29764    +     + +    +    +  

29922  +     +      + +    +  

Legenda – RG: registro geral; FE: face externa; Tt: toda extensão; TL – talão; Di – direito; DIS – Distal; BDE: bordo direito ou esquerdo; AU: ausente; LP: liso-
plano; C: cortical; AU: ausente; DIS: distal; DI: direito; E: esquerdo; I: inverso; D: direto; BI: bifacial; AL: alterno; ES: escama; EC: escalariforme; P: paralelo; SP: 
subparalelo. 

 
Gráfico 5.21 – Comparação entre comprimentos das lascas brutas e artefatos (produtos de debitagem), Fase 01, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 12 = 111-120 mm. 
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Gráfico 5.22 – Comparação entre larguras das lascas brutas e artefatos (produtos de debitagem), Fase 01, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 7 = 61-70 mm. 
 

Relativo às variáveis quantitativas pode-se observar que entre os produtos de 

debitagem, os artefatos são peças médias e leves, adaptados ao modo de vida caçador coletor. 

Mesmo entre os produtos de talhe, maior artefato pesou 154g (29764), diferente do universo 

ceramista, como veremos adiante. Segue uma série de gráficos comparativos que será muito 

importante, sobretudo na análise intra-sítio e posterior inter sítios. 

 
Gráfico 5.23 – Comparação entre espessuras das lascas brutas e artefatos (produtos de debitagem), Fase 01, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 3 = 21-30 mm. 
 

Gráfico 5.24 – Comparação entre pesos das lascas brutas e artefatos (produtos de debitagem), Fase 01, Justino: 
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 Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 13 = 121-130 g. 
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Tabela 5.127 – Dados comparativos das variáveis quantitativas, Artefatos (talhe e debitagem), Fase 01, Justino: 
Localização e 

registro 
Relação comprimento x 

largura 
Comprimento Largura Peso 

ML QL LG LAM P 
1-40 
mm 

M 
41 -
100 
mm 

G 
101-
150 
mm 

MG 
151-
200 
mm 

P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-
150 
mm 

MLV 
<50g 

LV 
50-200g 

MED 
201- 
400g 

PES 
>400g 

55 29971  +     +   +   +   

54 29384 +     +    +  +    

50 29996  +    +   +    +   

49 28974  +    +   +   +    

44 29922  +    +    +   +   

44 26794  +    +    +   +   

LEGENDA: ML: muito larga; QL: quase longa; L: longa; LAM: laminar; P: pequeno; M: médio; G: grande; MG: muito grande; MLV: muito leve; LV: 
leve; MED: médio; PES: pesado. 

 
Tabela 5.128 – Espessura e outras variáveis, Artefatos (talhe e debitagem), Fase 01, Justino: 

Espessura em 
milímetro 

Matéria-prima Talão  Relação C/L Córtex 

 QT AS S QTZ 
 

GRA C LP AU ML QL L LAM AU < > 

08 -- -- 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 
13 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 
14 -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- -- 01 
17 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 

= > 20 mm -- 01 -- -- 01 -- -- 02 -- 02 -- -- -- 01 01 
LEGENDA: QT: quartzo; AS: arenito silicificado; S: sílex; QTZ: quartzito; GRA – granito; C: cortical; LP: liso plano; AU: ausente; ML: muito larga; QL: 
quase longa; L: longa; LAM: laminar; AU: ausente; < menor que 50%; > maior que 50%. 

 

Neste conjunto estão presentes oito núcleos (9,52% do total), dos quais seis são 

de quartzo, um de sílex e um de arenito silicificado. Deste montante sete núcleos não esgotados e 

apenas um não há condições de novos ângulos para obtenção de suportes. A observação dos 

estigmas de lascamento para reconstruções do processo de redução vai de encontro às análises dos 

suportes. Foram debitados pela técnica unipolar utilizando-se os planos naturais do núcleo (apenas 

uma peça apresentou plano liso preparado).  

Em seis peças foi explorado exclusivamente um plano dando origem as lascas 

corticais ou semicorticais com talões corticais. Em duas peças de quartzo foram explorados 

diferentes planos de percussão, sendo que em um núcleo localizado na decapagem 49 os planos 

de percussão foram previamente preparados para obtenção do suportes almejados, obtendo-se 

lascas entre médias e grandes quadrangulares e trapezoidais. 

  Apesar de ser muito utilizado para a manufatura de artefatos, o único exemplar de 

sílex deste conjunto fora muito pouco explorado, sendo obtidas lamelas e lascas corticais. Por 

algum motivo o artesão pré-histórico abandonou a peça antes de seu esgotamento. 

  Em relação ao comprimento são peças que variam entre 45 e 125 mm (maior 

parte entre 40 e 90 mm – seis peças), a largura entre 31 a 104 mm (maior parte entre 30 e 70 – sete 

peças) e o peso entre 54 e 831g (maior parte acima de 200g – cinco peças). 



 

 
332 

  Os percutores do conjunto estão representados por quatro peças (duas de arenito 

silicificado e duas de quartzito), das quais três globulares e uma alongada. 

Tabela 5.129 – Características dos percutores, Fase 01, Justino: 

Registro Localização Morfologia Matéria prima Comprimento Largura Espessura Peso 
29274 Decap 43 Globular Arenito silicificado 65 44 23 97 
28971 Decap 48 Globular Quartzito 90 68 53 529 
30458 Decap 54 Globular Quartzito 68 47 23 221 
29293 Decap 55 Alongado Arenito silicificado 100 34 31 170 

 

  Os resíduos de lascamento compõem 21,42% do conjunto, a tabela 5.130 

sintetiza os resultados. 

Tabela 5.130 – Características gerais dos resíduos de lascamento, Fase 01, Justino: 
Registro Localização Morfologia Matéria prima Córtex Comprimento Largura Espessura Peso 
29975 43 Fragmento de percutor Granito > 50% 62 33 09 37 
31528 43 Fragmento de percutor Granito > 50% 70 44 21 108 
28884 43 Estilha inicial Sílex > 50% 14 17 01 01 
29350 43 Estilha Sílex Ausente 12 10 01 01 
29976 44 Resíduo Sílex > 50% 31 29 10 15 
30140 44 Resíduo Quartzo < 50% 30 23 07 11 
29925 44 Resíduo Quartzo < 50% 21 16 06 01 
30140-4 44 Resíduo Quartzo < 50% 28 14 11 08 
29770 45 Resíduo Arenito S. < 50% 34 28 09 11 
29982 46 Estilha inicial Quartzo > 50% 28 25 05 06 
30943-4 46 Resíduo bloco Quartzo > 50% 42 33 13 42 
30246 46 Resíduo bloco Granito > 50% 36 30 21 42 
30224-2 46 Fragmento percutor Granito > 50% 51 30 14 36 
29990-1 47 Resíduo Quartzo > 50% 21 12 10 04 
30389 48 Resíduo Sílex < 50% 39 24 14 20 
30742-2 50 Resíduo Sílex < 50% 40 18 10 22 
30400 53 Estilha Quartzo < 50% 24 18 04 04 
30930 58 Resíduo Quartzo > 50% 34 24 13 20 

 

5.2.2.2. Conjunto artefatual de grupos de caçadores coletores, Fase 02 do Justino, 

decapagens 42 a 35: 

  Nesta fase de ocupação que data de 8950 ± 70 A.P., o sítio Justino foi mais 

densamente ocupado, hipótese construída face à quantidade de remanescentes culturais 

evidenciados nos solos ocupacionais: 699 peças líticas e um número significativo de estruturas, 

como será discutido no capítulo 06. Deste montante, 11,73% (oitenta e duas peças), são de origem 

natural, representados por sessenta e três pequenos seixos (entre 30 e 60 mm de comprimento), 

dezessete blocos (sendo a grande maioria de granito – catorze exemplares) e duas placas de granito. 

Os elementos com fatura humana representam 88,26% do total.  

Tabela 5.131 – Vestígios líticos da Fase 02 do Justino: 
 Quantidade % no conjunto % nos elementos de fatura humana 
Núcleos 27 3,86 4,38 
Percutores 16 2,28 2,59 
Lascas brutas 80 11,44 12,98 
Resíduos 466 66,66 75,64 
Artefatos 28 4,00 4,53 
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Gráfico 5.25 – Distribuição dos remanescentes líticos por decapagem: 
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Tabela 5.132 – Análise geral da matéria-prima nos elementos com fatura humana da Fase 02, Justino: 

 QUARTZO SILEX ARE�ITO S. GRA�ITO HIALI�O QUARTZITO TOTAL % 
 Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Resíduos 274 44,40 13 2,10 152 24,63 10 1,62 10 1,62 07 1,13 466 75,52 

Percutores -- -- -- -- 05 0,81 09 1,45 -- -- 02 0,32 16 2,59 

Núcleos 19    3,07 03 0,48 05 0,81 -- -- -- -- -- -- 27 4,37 

Artefatos 18 2,91 02 0,32 07 1,13 -- -- -- -- 01 0,16 28 4,53 

Lascas Brutas 43 6,96 09 1,45 20 0,32 03 0,48 -- -- 05 0,81 80 12,96 

RESULTADO 354 57,37 27 4,37 189 30,63 22 3,56 10 1,62 15 2,43 617 100 

 
Gráfico 5.26 – Distribuição dos remanescentes líticos por decapagem: 
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Na análise geral da matéria-prima, o quartzo é mais recorrente nesta ocupação 

entre os vestígios com fatura humana (57,37%), sendo que em todas as categorias, excetuando os 

percutores, representa a maioria. Tal característica deve-se, como já comentado algumas vezes 

nesta tese6, à disponibilidade da matéria-prima na região, além do tipo de faturamento desta rocha, 

condições aliadas a maior permanência do grupo em certo assentamento, fator que dispensaria a 

procura e obtenção de outras matérias-primas, tais como o sílex e arenito silicificado, com maior 

“durabilidade” (portanto, mais aptas à mobilidade), como é possível observar nos sítios de 

acampamentos/ atividades específicas. Característica relevante é o uso do arenito silicificado nesta 

ocupação (30,63% do total). O resultado está bem acima das demais fases ocupacionais do Justino 

e dos outros sítios componentes da área em estudo. 

                                                
6 Vide análise dos vestígios do sítio Curituba I. 
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Gráfico 5.27 – Análise geral da matéria-prima nos elementos com fatura humana da Fase 02, Justino: 
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LEGENDA EIXO X: 1 – resíduos; 2 – percutores; 3 – núcleos; 4 – artefatos; 5 – lascas brutas; 6 – geral. 
 
Gráfico 5.28 – Distribuição de matéria-prima (quartzo, sílex e arenito silicificado), por decapagem, Fase 02, Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 – decapagem 42; 2 – decapagem 41; 3 - decapagem 40; 4 - decapagem 39; 5 - decapagem 38; 6 - decapagem 37; 7 - decapagem 36; 8 - decapagem 35. 
 
Gráficos 5.29 a 5.32 – Distribuição de diferentes matérias-primas por decapagem, Fase 02, Justino: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda para eixo x: 1 – decapagem 42; 2 – decapagem 41; 3 - decapagem 40; 4 - decapagem 39; 5 - decapagem 38; 6 - decapagem 37; 7 - decapagem 36; 
8 - decapagem 35. 
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Uma das características do sítio Justino a partir desta ocupação é o número 

significativo de resíduos. Na Fase 02 eles representam 75,64% do conjunto, sendo que deste total 

os resíduos e as estilhas são mais representativos (84,12% dos resíduos). 

Tabela 5.133 – Classificação dos resíduos da Fase 02 do Justino: 
Morfologia Quantidade Porcentagem 

Estilhas 179 38,44 
Resíduos 213 45,70 
Resíduos de bloco 52 11,15 
Fragmento de percutor 17 3,64 
Fragmento de polido 01 0,21 
Fragmento proximal lasca 01 0,21 

 

Entre os resíduos de lascamento a matéria-prima mais presente foi o quartzo, 

como era de se esperar, representando 58,79% do total, seguido pelo arenito silicificado (32,61%), 

sílex (2,78%), quartzo hialino (2,14%), granito (2,14%) e quartzito (1,50%). 

Tabela 5.134 – Distribuição de matéria prima dos resíduos por decapagem, Fase 02, Justino: 
 42 41 40 39 38 37 36 35 TOTAL 
Quartzo 52 35 24 19 11 35 25 73 274 
Sílex 01 02 01 -- -- -- 02 07 13 
Arenito Silicificado 06 12 12 17 28 23 22 32 152 
Quartzito -- -- -- -- -- 01 -- 06 07 
Granito  -- -- 03 02 01 02 01 01 10 
Hialino -- -- -- -- 06 -- -- 04 10 
TOTAL 59 49 40 38 46 61 50 123 466 

 
Gráfico 5.33 – Matéria-prima dos resíduos da Fase 02 do Justino: 
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Tabela 5.134/1 – Distribuição de matéria prima dos resíduos por decapagem, Fase 02, Justino: 
 42 41 40 39 38 37 36 35 TOTAL 
Quartzo 52 35 24 19 11 35 25 73 274 
Sílex 01 02 01 -- -- -- 02 07 13 
Arenito Silicificado 06 12 12 17 28 23 22 32 152 
Quartzito -- -- -- --  01 -- 06 07 
Granito  -- -- 03 02 01 02 01 01 10 
Hialino -- -- -- -- 06 -- -- 04 10 
TOTAL 59 49 40 38 46 61 50 123 466 

 

  Em relação à superfície cortical, os resultados entre os resíduos são: (01) Córtex 

ausente – 19 peças (4,07%); (02) Córtex inferior a metade da peça – 365 peças (78,32%), (03) 

Córtex superior a metade da peça – 82 peças (17,59%). 
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A presença de percutores neste conjunto é relativamente baixa, dezesseis peças 

(2,59%). A matéria-prima mais comum é o granito, presente em nove percutores, seguidos pelo 

arenito silicificado (cinco peças) e quartzito (duas peças). 

Tabela 5.135 – Características dos percutores da Fase 02 do Justino: 
Localização Registro Morfologia Matéria prima Comprimento Largura Espessura Peso 

42 29701 Globular Granito 92 75 45 527 
42 37287 Alongado Granito 60 52 41 212 
42 30239-1 Globular Granito 79 59 38 321 
41 31296 Alongado Granito 87 59 98 301 
41 20757 Globular Granito 74 70 41 337 
40 30368 Globular Granito 94 78 38 420 
38 29739 Globular Granito 110 85 38 525 
37 29139 Globular Arenito S. 135 99 42 944 
37 30699 Globular Granito 85 65 64 529 
37 28172 Alongado Granito 118 58 30 379 
36 30701-1 Globular Arenito S. 74 54 50 340 
35 30102 Alongado/achatado Quartzito 68 86 25 110 
35 29828 Alongado/achatado Arenito S. 65 21 13 32 
35 28834 Alongado Arenito S. 68 33 18 127 
35 30188-2 Globular Arenito S. 78 49 20 89 
35 30188-1 Globular Quartzito 75 64 35 87 

 
Tabela 5.136 – Distribuição de matéria prima dos percutores por decapagem, Fase 02, Justino: 
 42 41 40 39 38 37 36 35 TOTAL 
Arenito Silicificado -- -- -- -- -- 01 01 03 05 
Quartzito -- -- -- -- -- -- -- 02 02 
Granito  03 02 01 -- 01 02 -- -- 07 
TOTAL 03 02 01 -- 01 03 01 05 16 

 

  No tocante ao processo de redução, os seixos continuam sendo os preferidos 

como núcleos para a obtenção dos suportes, entretanto nesta fase pudemos levar a cabo com 

maior precisão as seqüências operacionais da produção artefatual. Como é notado em todos os 

conjuntos artefatuais em estudo, inicialmente são obtidas lascas corticais em que o ângulo externo 

é maior ou igual ao interno. A partir dessa fase são obtidos novos suportes, geralmente por meio 

dos planos naturais da peça, sendo que em alguns casos o plano de percussão (cortical ou liso), é 

preparado para receber novos golpes.  

No caso da Fase 02 todas estas etapas do processo de redução puderam ser 

averiguadas, com presença significativa de lascas corticais (28,86% dos suportes). Todavia, são as 

lascas semicorticais que estão mais presentes nesse conjunto, juntas equivalendo a 72,16%, 

sobretudo as com talão cortical que representam 32,98% do total. 

A principal hipótese para tal ocorrência vincula-se a disponibilidade de matéria-

prima na área, fato que não exige dos artesãos pré-históricos qualquer tipo de economia, sobretudo 

em relação ao quartzo, justamente por isso, a exploração dos núcleos é apenas superficial obtendo-

se lascas completamente corticais ou que mantenham algum córtex em suas superfícies. Entre as 

quinze lascas brutas corticais, por exemplo, oito lascas são de quartzo, três de arenito silicificado, 
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duas de quartzito, uma de granito e uma de sílex. Tal conjetura ganha corpo quando comparada às 

análises dos núcleos do conjunto, haja vista que 66,66% ainda apresentam condições de 

exploração para obtenção de suportes. As técnicas observadas foram a unipolar, a bipolar e o 

talhe, sendo que a maioria dos instrumentos foi obtida por meio da técnica unipolar (51,48%), 

seguida pelo talhe (11,11%) e pela técnica bipolar (7,40%). 

Tabela 5.137 – Morfologia das lascas e processo de redução na Fase 02, Justino: 
 LASCAS BRUTAS ARTEFATOS 

(sobre lascas) 
TOTAL 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Lascas corticais com talão cortical 14 14,43 03 3,09 17 17,52 
Lascas corticais com talão liso plano 03 3,09 -- -- 03 3,09 
Lascas corticais com talão parcial 03 3,09 -- -- 03 3,09 
Lascas semicorticais com talão cortical 27 27,83 05 5,15 32 32,98 
Lascas semicorticais com talão cortical preparado 10 10,30 04 4,12 14 14,43 
Lascas semicorticais com talão liso plano 05 5,15 02 2,06 07 7,21 
Lascas semicorticais com talão liso plano preparado 07 7,21 01 1,03 08 8,24 
Lascas semicorticais com talão ausente 04 4,12 02 2,06 06 6,18 
Lascas semicorticais com talão diedro 01 1,03 -- -- 01 1,03 
Lascas semicorticais com talão parcial 02 2,06 -- -- 02 2,06 
Lascas sem superfície cortical e talão liso plano 02 2,06 -- -- 02 2,06 
Lascas sem superfície cortical e talão liso plano preparado 01 1,03 -- -- 01 1,03 
Lascas sem superfície cortical e talão parcial 01 1,03 -- -- 01 1,03 

 

Em relação aos núcleos (27 exemplares) deste conjunto, a maioria é de quartzo 

(70,37%), proveniente de blocos de dimensões medianas, seguido pelo arenito silicificado 

(18,51%) e pelo sílex (11,11%). 

Tabela 5.138 – Distribuição de matéria prima dos núcleos por decapagem, Fase 02, Justino: 
 42 41 40 39 38 37 36 35 TOTAL 
Quartzo 01 05 03 02 03 01 03 01 19 
Arenito Silicificado -- -- -- 01 -- 01 -- 03 05 
Sílex -- -- 01 02 -- -- -- -- 03 
TOTAL 01 02 04 05 03 02 03 04 27 

 

Sobre os núcleos de quartzo, a maioria está constituída por peças quadrangulares, 

sendo aproveitados os planos naturais para obtenção dos suportes, fatores que evidenciam o seu 

baixo aproveitamento. Com a continuidade do processo de redução, algumas lascas foram 

produzidas por meio do pré-preparo do plano de percussão (26,31% das lascas de quartzo), sendo 

que nas fases mais adiantadas da debitagem os núcleos assumem a forma cônica (11,53%), sem 

possibilidade de novos planos para obtenção dos suportes almejados. As lascas provenientes dos 

núcleos de quartzo apresentaram morfologia quadrangular e trapezoidal na sua grande maioria, e 

em menor número as triangulares. 

Já nos três núcleos de sílex, dois são esgotados, sendo que neles foram obtidas 

lascas longas corticais por meio da técnica bipolar; apenas em um exemplar foram retirados 
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suportes pela técnica unipolar, havendo uma seqüência lógica de retiradas com exploração de 

vários planos de percussão, muitos dos quais receberam retiradas preparatórias.  

Entre os núcleos de arenito silicificado não há exemplares esgotados, sendo que 

em todos foram obtidas lascas corticais e semicorticais, muitas das quais por meio do pré-preparo 

do plano de percussão. 

No geral o conjunto está formado por: oito núcleos globulares, dezesseis 

quadrangulares e três cônicos; desse total em apenas 19,23% foi empregada a técnica bipolar (dois 

núcleos de sílex, dois de arenito e um de quartzo), no restante dos exemplares foi utilizada a 

técnica a unipolar.  Grande parte é constituída por núcleos multidirecionais (46,15%), onde não 

houve uma seqüência lógica na exploração da peça, sendo criados distintos planos de percussão; 

34,61% são unidirecionais e 19,23% bidirecionais. 

Portanto, são núcleos poucos explorados, onde foram utilizados os planos 

naturais da peça (65,38% do total), sem que houvesse alguma preocupação observável 

empiricamente com economia de matéria-prima ou com técnicas mais controladas que 

viabilizassem a continuidade do processo de redução, salvo poucos exemplares (26,92%), em que 

foi verificado um controle mais efetivo dos gestos, inclusive com pré-preparo do plano de 

percussão de modo a estruturar o núcleo para o recebimento dos golpes e obtenção dos suportes 

almejados (dois exemplares de sílex e arenito silicificado, respectivamente; e um de quartzo). 

Por meio das observações das cicatrizes deixadas nos núcleos, bem como das 

características da debitagem observadas nos suportes, foi possível inferir que: (01) há uma seleção 

prévia da matéria-prima que antecede o processo de manufatura, sobretudo no que diz respeito ao 

sílex e arenito silicificado, coletados sob a forma de seixos, havendo preferências por aqueles que 

permitam a exploração dos planos naturais de forma que se obtenham lascas quase longas e longas, 

geralmente médias, sobretudo semicorticais; (02) as lascas de quartzo foram obtidas principalmente 

por meio da exploração de blocos, onde foram obtidas lascas quadrangulares e trapezoidais, corticais 

ou semicorticais, sendo a maioria com presença de talões corticais e algumas poucas com lisos 

planos, parciais ou ausentes; (03) a técnica bipolar foi observada neste conjunto exclusivamente nos 

seixos de sílex e arenito silicificado; (04) neste conjunto em específico, diferente do que fora 

observado nos demais postos em estudo, há um número significativo de núcleos com marcas claras 

de pré-preparo do plano de percussão (26,92% do total). 

As lascas brutas deste conjunto perfazem 12,96% do total de material com fatura 

humana, a maior parte de quartzo (53,75%), seguido pelo arenito silicificado (25,00%), sílex 

(11,25%), quartzito (6,25%) e granito (3,75%). 
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Tabela 5.139 – Distribuição de matéria prima das lascas brutas por decapagem, Fase 02, Justino: 
 42 41 40 39 38 37 36 35 TOTAL 
Quartzo 05 01 07 03 01 07 09 10 43 
Sílex 01 01 -- 01 02 01 01 02 09 
Arenito Silicificado  01 -- 01 01 03 02 12 20 
Quartzito  01 -- -- -- -- 02 02 05 
Granito  -- -- -- -- 01 01 01 -- 03 
TOTAL 06 04 07 05 05 12 15 26 80 

 

Como observado na análise dos núcleos, a maior parte das lascas é do tipo 

quadrangular (42,50%), mas existe um número significativo de lascas trapezoidais (26,25%), 

triangulares (10,0%), trapezoidais corticais (8,75%), semicirculares corticais (5,0%), 

quadrangulares corticais (5,0%) e semicirculares (2,5%). No tocante à superfície, 76,25% 

apresentam córtex superior a metade da peça, 18,75% inferior a metade da peça e 5,0% ausente. 

Sobre as técnicas de debitagem, como ocorre em todos os conjuntos aqui em 

estudo, a técnica unipolar foi utilizada na grande maioria das lascas (93,75%), enquanto a bipolar 

representa apenas 6,25%. Deste montante, setenta peças (87,50%), apresentam ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos e talão presente; cinco (6,25%) apresentam ponto de impacto e 

direção de debitagem e talão parcial; e cinco o ponto de impacto e direção de debitagem foram 

inferidos, com talão ausente. 

Na análise dos talões, os corticais são mais presentes, divididos em naturais 

(quarenta e uma peças, equivalente a 51,25%) e preparados (onze peças, equivalente a 13,75%). 

Ainda foi possível averiguar a presença de talões lisos planos (12,50%), lisos planos preparados 

(8,75%), parciais (7,50%) e diedros (1,25%). Em quatro lascas (5,0%) não houve presença de 

talão. Fato muito importante é o elevado número de lascas com sinais de pré-preparo do plano de 

percussão (22,50% das lascas brutas), ocorrência que vai de encontro com as análises realizadas 

nos núcleos. Neste caso, pode-se inferir que nesta ocupação do Justino, os artesãos pré-históricos 

demonstraram uma técnica mais controlada, em algumas ocasiões, para obtenção dos suportes 

almejados, sobretudos aqueles de sílex, granito e quartzito. 

Das lascas com estigmas do pré-preparo do plano de percussão 33,33% são de 

sílex, 22,22% de quartzo, 22,22% de arenito silicificado; 16,66% quartzito e 5,55% de granito. 

Quando observadas a partir da matéria-prima, os resultados foram: (01) 66,66% das lascas de 

sílex apresentaram pré-preparo do plano de percussão; (02) 60,0% das lascas de quartzito 

apresentaram pré-preparo do plano de percussão; (03) 33,33% das lascas de granito apresentaram 

pré-preparo do plano de percussão; (04) 20,0% das lascas de arenito silicificado apresentaram pré-

preparo do plano de percussão; (05) e apenas 9,30% das lascas de quartzo apresentaram pré-

preparo do plano de percussão. Desta forma, observa-se que há uma preferência destes artesãos 

por um tipo específico de matéria-prima. 
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Tabela 5.140 – Ângulos das lascas brutas, Fase 02 do Justino: 
 Ângulo Interno Ângulo Externo 

Qtd. % Qtd. % 
70º 01 1,63 02 3,27 
80º -- -- 05 8,19 
90º 06 9,83 15 24,59 
100º 17 27,86 20 32,78 
110º 27 44,26 13 21,31 
120º 10 16,39 06 9,83 

 

Na análise dos ângulos do talão os resultados foram: (01) Ângulo interno superior 

ao externo – 61,42%; (02) Ângulo interno inferior ao externo – 20,0%; (03) Ângulo interno igual ao 

externo – 18,57%. Sobre as proporções destas lascas, são instrumentos classificados como quase 

longos (46,27%) e longos (26,25%), em grande parte; seguidos pelas lascas muito largas (18,75%) e 

laminares (8,75%). No tocante à espessura, a maioria está constituída por lascas médias (41,25%), 

seguidas pelas espessas (27,50%), finas (23,75%) e muito espessas (7,50%). A maior parte apresenta 

comprimento entre 31 e 60 mm, largura entre 21 e 40 mm espessura entre 01 e 10 mm e peso entre 

01 e 30g. 

Tabela 5.141 – Variáveis quantitativas, lascas brutas, Fase 02 do Justino: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 52 13 
11-20 -- 06 21 36 
21-30 13 32 07 15 
31-40 29 26 -- 06 
41-50 17 12 -- 03 
51-60 13 03 -- 02 
61-70 04 01 -- 02 
71-80 03 -- -- -- 
81-90 01 -- -- -- 
91-100 -- -- -- 01 
121-130 -- -- -- 01 

 
Tabela 5.142 – Dados comparativos matéria-prima e outras categorias, lascas brutas, Fase 02 do Justino: 

 MORFOLOGIA CÓRTEX TEC�OLOGIA DEBITAGEM 
Q T SC S TR QC TRC AU < > U�I BI 01 02 03 

Quartzo 20 06 02 -- 09 01 05 03 32 08 39 04 36 04 03 
Arenito S. 06 01 -- 02 08 02 01 01 16 03 19 01 19 01 -- 
Sílex 06 -- -- -- 02 01 -- -- 08 01 09 -- 08 -- 01 
Granito 02 -- -- -- -- -- 01 -- 02 01 03 -- 02 -- 01 
Quartzito -- 01 02 -- 02 -- -- -- 03 02 05 -- 05 -- -- 

Legenda: Q – quadrangular; T – triangular; SC – semicircular cortical; S – semicircular; TR – trapezoidal; QC – quadrangular cortical; TRC – trapezoidal cortical; AU – 
ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; 01 – apresenta todos os estigmas de debitagem; 02 – ponto de impacto e direção de 
debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente. 

 
Tabela 5.143 – Dados comparativos matéria-prima e outras categorias, lascas brutas, Fase 02 do Justino: 

 TALÕES COMP X LARGURA ESPESSURA 
C CP LP LPP P AU D ML QL L LAM MF F M E ME 

Quartzo 25 02 07 02 04 03 -- 07 20 11 05 -- 08 16 15 04 
Arenito S. 12 04 02 -- 01 -- 01 04 10 06 -- -- 06 06 06 02 
Sílex 02 04 -- 02 01 -- -- 02 04 01 02 -- 04 04 01 -- 
Granito -- -- 01 01 -- 01 -- -- 01 02 -- -- 01 02 -- -- 
Quartzito 02 01 -- 02 -- -- -- 02 02 01 -- -- -- 05 -- -- 

Legenda: C – cortical; CP – cortical preparado; LP-liso plano; LPP – liso plano preparado; P – parcial; AU – ausente; D – diedro; ML – muito largo; QL – quase 
longo; L – longo; LAM – laminar; MF – muito fino; F – fino; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
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As lascas quadrangulares perfazem a maioria do conjunto (42,50%), sendo que 

grande parte está constituída por suportes semicorticais (88,23% das lascas quadrangulares) e 

apenas quatro exemplares são lascas sem superfície cortical. De modo geral, podemos classificá-

las como lascas semicorticais obtidas pela técnica unipolar (91,17%), com ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos (88,23%) e talão cortical (41,17%). 

  As lascas quadrangulares corticais (quatro peças que equivalem 5,00% do conjunto 

das lascas brutas), sendo uma de quartzo, duas de arenito silicificado e uma de sílex; apresentam 

toda a face externa cortical, todas obtidas pela técnica unipolar, com ponto de impacto e direção de 

debitagem e talão cortical, sendo que apenas uma lasca apresentou talão cortical preparado. 

  Já as lascas trapezoidais (nove de quartzo, oito de arenito silicificado, duas de 

sílex e duas de quartzito), representam 26,25% do conjunto, todas semicorticais obtidas pela 

técnica unipolar (95,23%, apenas um exemplar é bipolar), apresentando ponto de impacto e 

direção de debitagem conhecidos (100,0%), sendo que onze apresentaram talão cortical, cinco 

talão cortical preparado, três talão liso plano preparado e dois talão parcial. As trapezoidais 

corticais (cinco de quartzo, uma de arenito silicificado e outra de granito), totalizam 8,75% do 

conjunto, todas apresentando a face externa com superfície cortical, pois são provenientes da 

primeira fase do processo de redução do núcleo. A totalidade foi obtida pela técnica unipolar, 

apresentando ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos. Dessas lascas, quatro 

apresentaram talões são corticais, dois lisos planos e um parcial. 

  A presença das lascas triangulares neste conjunto (10,0% do total, seis de quartzo, 

uma de arenito silicificado e outra de quartzito), refere-se às semicorticais obtidas pela técnica 

unipolar com ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos na maioria, visto que um 

exemplar apresenta não apresenta estes estigmas. Três apresentaram talão cortical, enquanto os 

corticais preparados, lisos planos, parciais, diedros e ausentes estão representados por uma lasca 

cada.  

Tabela 5.144 – Dados comparativos morfologia das lascas e outras variáveis, lascas brutas, Fase 02 do Justino: 
 CORTEX 

 
TEC TEC TALÕES COMP X LARG ESPESSURA 

AU < > UNI BI 01 02 03 C CP LP LPP P D AU ML QL L LAM F M E ME 
Q 04 30 -- 31 03 30 01 03 14 05 06 04 02 -- 03 03 14 12 05 11 16 06 01 
T -- 08 -- 08 -- 06 01 01 03 01 01 -- 01 01 01 -- 03 03 02 -- 03 04 01 
SC -- -- 04 03 01 04 -- -- 04 -- -- -- -- -- -- 02 02 -- -- -- 03 01 -- 
S -- 02 -- 02 -- 02 -- -- 02 -- -- -- -- -- -- 02 -- -- -- -- 01 -- 01 
TR -- 21 -- 20 01 19 02 -- 11 05 -- 03 02 -- -- 07 11 03 -- 07 06 08 -- 
QC -- -- 04 04 -- 04 -- -- 03 -- 01 -- -- -- -- -- 02 02 -- 01 01 -- 02 
TRC -- -- 07 07 -- 06 01 -- 04 -- 02 -- 01 -- -- 01 05 01 -- -- 03 03 01 

Legenda: Q – quadrangular; T – triangular; SC – semicircular cortical; S – semicircular; TR – trapezoidal; QC – quadrangular cortical; TRC – trapezoidal 
cortical; AU – ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; 01 – apresenta todos os estigmas de debitagem; 02 – ponto de 
impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente; C – cortical; CP – cortical 
preparado; LP - liso plano; LPP – liso plano preparado; P – parcial; AU – ausente; D – diedro; ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; LAM – 
laminar; MF – muito fino; F – fino; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
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As lascas com morfologia semicircular estão representadas por seis exemplares 

(quatro corticais e dois semicorticais). Aas lascas semicirculares corticais (duas de quartzo e duas 

de quartzito), apresentam superfície cortical em toda a face externa, podendo ser classificadas 

como lascas de calotagem, das quais três dessas foram obtidas pela técnica unipolar e um 

exemplar de quartzo pela bipolar. Em todo caso, ambas apresentaram morfologia completa com 

presença do talão cortical. As lascas semicirculares semicorticais, ambas de arenito silicificado, 

foram suportes obtidos pela tecnologia unipolar e apresentam morfologia completa. 

Tabela 5.145 – Dados comparativos superfície e outras variáveis, lascas brutas, Fase 02 do Justino: 
 TEC TEC TALÕES COMP X LARG ESPESSURA 
 UNI BI 01 02 03 C CP LP LPP P D AU ML QL L LAM F M E ME 
AU 04 -- 03 01 -- -- -- 02 01 01 -- -- -- 02 02 -- 04 -- -- -- 
< 57 04 53 07 05 30 11 05 06 04 01 04 12 26 16 07 14 26 18 03 
> 14 01 14 01 -- 11 -- 03 -- 01 -- -- 03 09 03 -- 01 07 04 03 
Legenda: AU – ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; 01 – apresenta todos os estigmas de debitagem; 02 – ponto 
de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente; C – cortical; CP – 
cortical preparado; LP - liso plano; LPP – liso plano preparado; P – parcial; AU – ausente; D – diedro; ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; 
LAM – laminar; MF – muito fino; F – fino; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 

 
Tabela 5.146 – Dados comparativos talão e outras variáveis, lascas brutas, Fase 02 do Justino: 
 TEC TEC COMP X LARG ESPESSURA 
 U�I BI 01 02 03 ML QL L LAM F M E ME 

C 36 05 41 -- -- 03 23 08 01 07 15 14 05 
CP 11 -- 11 -- -- 03 03 04 01 06 04 -- 01 
LP 10 -- 10 -- -- 01 05 03 01 02 06 02 -- 
LPP 07 -- 07 -- -- 02 02 02 01 01 04 02 -- 
P 06 -- -- 05 01 -- 03 01 02 01 03 02 -- 
AU 04 -- -- -- 04 -- 01 02 01 02 01 01 -- 
D 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 
Legenda: C – cortical; CP – cortical preparado; LP - liso plano; LPP – liso plano preparado; P – parcial; AU – ausente; D – diedro; UNI – unipolar; BI – 
bipolar; 01 – apresenta todos os estigmas de debitagem; 02 – ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e 
direção de debitagem inferidos, talão ausente. ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; LAM – laminar; MF – muito fino; F – fino; M – média; E – 
espessa; ME – muito espessa. 
  

Gráfico 5.34 – Comparação entre tipos de matérias-primas, instrumentos da Fase 02 do Justino: 
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Legenda: 1 – Lascas brutas; 2 – Artefatos. 

 

Os artefatos da Fase 02 representam 4,53% do conjunto, ou seja, vinte e oito 

elementos, a saber: (01) Três lascas triangulares (uma de quartzo, uma de arenito silicificado e 

outra de sílex); (02) Uma lasca triangular cortical de quartzo; (03) Três raspadores sobre seixo 
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unifaciais (um de quartzo, um de arenito silicificado e um de quartzito); (04) Oito raspadores sobre 

bloco (seis de quartzo e dois de arenito silicificado); (05) Três raspadores sobre lascas (dois de 

quartzo e um de arenito silicificado); (06) Cinco lascas trapezoidais (quatro de quartzo e uma de 

arenito silicificado); (07) Duas lascas quadrangulares (um de quartzo e outra de arenito 

silicificado); (08) Uma lasca quadrangular cortical de quartzo; (09) Uma lasca semicircular de 

quartzo; (10) Uma lasca semicircular cortical de sílex. 

Gráfico 5.35 – Comparação tecnologia entre instrumentos da Fase 02 do Justino: 
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 Legenda: 1 – Lascas brutas; 2 – Artefatos. 

Este conjunto artefatual está composto, desta forma, por produtos de talhe 

(39,28%) e produtos de debitagem (71,42%), sendo que estes últimos são constituídos por lascas 

corticais ou semicorticais (53,57% com córtex inferior a metade da peça e 46,42% superior), 

obtidas majoritariamente pela técnica unipolar (81,25%), seguida pela bipolar (18,75% – duas 

lascas triangulares, uma de quartzo e outra de sílex; e um raspador sobre lasca de quartzo). 

Gráfico 5.36 – Superfície cortical por matéria-prima, artefatos, Fase 02 do Justino: 

1
0

8

4

3

1

1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

Eixo y = 1 - Córtex < 50%; 2 - Córtex > 50%

Quartzo Arenito S. Sílex Quartzito

 
Tabela 5.147 – Distribuição de matéria prima dos artefatos por decapagem: 
 42 41 40 39 38 37 36 35 TOTAL 
Quartzo 01 01 05 01 01 02 04 04 19 
Sílex -- -- -- -- -- -- 02 -- 02 
Arenito Silicificado 01 -- -- -- -- 01 01 04 06 
Quartzito -- -- -- -- -- -- 01 -- 01 
TOTAL 02 01 05 01 01 02 08 08 28 
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O processo de redução dos produtos de debitagem não se difere dos observados 

entre as lascas brutas, neste caso, dispensando comentários mais precisos. Quinze artefatos 

apresentam morfologia completa (ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, bulbo 

saliente e talão presente), e duas peças apresentam ponto de impacto e direção de debitagem 

inferidos e talão ausente. 

  O talão cortical está presente em doze peças (42,85%), sendo que quatro 

apresentam talão cortical preparado. Os talões lisos planos estão presentes em apenas 10,71% dos 

artefatos, sendo uma peça com cicatrizes claras de pré-preparo do plano de percussão ainda no 

núcleo. A ausência de talão é observada em 32,14% do conjunto. Na análise dos ângulos nos 

artefatos com talão presente, quatro artefatos apresentaram ângulo de chasse superior ao de 

lascamento; oito artefatos apresentam ângulo de chasse inferior ao lascamento e três apresentaram 

ângulo de chasse e lascamento com a mesma medida. Cabe ressaltar que as peças com ‘ângulo 

interno inferior ao externo’ são as lascas corticais (de calotagem ou iniciais). 

  A matéria-prima dominante é o quartzo representando 64,28% do total, seguida 

pelo arenito silicificado (25,0%), sílex (7,14%) e o quartzito (3,17%). Entre os artefatos de 

quartzo, todos apresentam superfície cortical, sendo obtidos tanto por debitagem quanto talhe. Dos 

produtos de talhe, cinco são raspadores sobre bloco: pequenos fragmentos de rochas onde não 

foram efetuadas retiradas preparatórias e de adelgaçamento, sendo exclusivamente realizadas 

pequenas retiradas perpendiculares ao longo de um dos bordos (ou mais), de forma a destacar uma 

área ativa na peça; e um raspador sobre seixo (26695, decapagem 40): pequeno seixo (dimensões 

61 x 52 x 31, pesando 136g), onde foram efetuadas quatro retiradas paralelas no distal – 

considerando o seu eixo morfológico. 

  Entre os produtos de debitagem de quartzo, os artefatos podem ser enquadrados 

em três categorias, a saber: 

� Artefatos sobre lascas iniciais – composto por três artefatos, nesta categoria não ocorreram 

retiradas de adelgaçamento ou preparo dos bordos após o processo de debitagem, sendo o 

processo transformativo representado exclusivamente pelos retoques. Duas peças 

apresentaram os retoques comuns aos conjuntos artefatuais (curtos em escama), entretanto o 

artefato 24498 (decapagem 35) apresentou retoques paralelos, longos, semi-abruptos, totais e 

contínuos no bordo esquerdo. 

� Artefatos que apresentaram córtex apenas no distal e no talão – são quatro exemplares 

medindo entre 25 e 38 mm de comprimento e 35 e 40 mm de largura, três são muito largas e 

uma quase longa. Representam uma fase mais adiantada do processo de debitagem, mas 

demarcando claramente a preferência pela utilização dos planos naturais do núcleo. Duas 
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apresentaram talão cortical preparado, com ângulo de lascamento superior ao de chasse. A 

peça 29301-10 (decapagem 37) apresenta evidência de manutenção e reparo dos bordos, 

ocorrendo várias sobreposições de retoques. 

� Artefatos distintos, sem características peculiares – são quatro peças que não apresentaram 

características que permitissem suas junções em grupos distintos. 

  Entre os artefatos manufaturados em arenito silicificado há tanto produtos de talhe 

(42,85%) quanto debitagem (57,14%), classificados em três grupos, a saber: 

� Produtos de talhe – três peças manufaturadas sobre seixo seguindo os princípios aqui 

descritos várias vezes. Na peça 29389 (decapagem 42), em especial, as retiradas para 

adelgaçamento e ativação dos bordos prosseguiram do distal (a partir do eixo morfológico), 

até um dos bordos laterais. 

� Artefatos sobre lascas semicorticais – neste conjunto foram enquadrados dois exemplares: 

um raspador sobre lasca que recebeu golpes no distal e bordo direito para ativação de gume 

cortante, seguidos dos retoques, visto que estes golpes (longos e invasores) acabaram por 

suprimir a superfície cortical (28828 decapagem 35). A outra peça é uma lasca quadrangular 

que não sofreu modificações após a debitagem, com exceção dos retoques indiretos no distal, 

curtos, parciais em escama (28817, decapagem 35). 

� Artefatos com presença de córtex no distal e talão – duas peças que, como já apresentado, 

representam fases mais adiantadas do lascamento. 

Tabela 5.148 – Matéria-prima e outras variáveis, artefatos da Fase 02, Justino: 
 Córtex Tecnologia Debitagem Talões Comp x Esp Espessura 
 < > U�I BI T 01 02 03 04 C LP AU LPP CP ML QL L LAM M E ME 
Q 10 08 09 02 07 10 -- 01 07 06 01 08 01 02 05 09 03 01 06 07 05 
AS 04 03 04 -- 03 03 -- 01 03 01 -- 04 -- 02 01 06 -- -- 02 03 02 
S 01 01 01 01 -- 02 -- -- -- 01 01 -- -- -- -- 01 01 -- 01 01 -- 
QT -- 01 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 
Legenda: QZ – quartzo; AS – arenito silicificado; S – sílex; QT – quartzito; AU – ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; T – talhe; 01 – 
apresenta todos os estigmas de debitagem; 02 – ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão 
ausente; 04 – nada identificado; C – cortical; CP – cortical preparado; LP - liso plano; LPP – liso plano preparado; AU – ausente; ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; 
LAM – laminar; MF – muito fino; F – fino; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 

 
Tabela 5.149 – Dados comparativos morfologia e outras variáveis, artefatos, Fase 02 do Justino: 

 TEC TEC A�GULOS TALÕES COMP X LARG ESPESSURA  
UNI BI TH 01 02 04 I<E I>E I=E C LP AU LPP CP ML QL L LAM M E ME 

T 01 02 -- 02 01 -- -- 01 01 -- 01 01 -- 01 -- 01 01 01 03 -- 05 
RB -- -- 06 -- -- 06 -- -- -- -- -- 06 -- -- 01 06 01 -- -- 03 -- 
TR 05 -- -- 05 -- -- 02 03 -- 01 01 -- 01 02 04 01 -- -- 03 02 03 
RS -- -- 03 -- -- 03 -- -- -- -- -- 03 -- -- 01 02 -- -- -- -- -- 
QC 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- 
RL 02 01 -- 02 01 -- -- 02 -- 02 -- -- -- -- -- 03 -- -- -- 03 -- 
Q 02 -- -- 02 -- -- -- 02 -- 01 -- -- -- 01 01 02 -- -- 01 01 -- 
S 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 01 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 
TC 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- 
SC 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 

Legenda: RB – raspador sobre bloco; Q - quadrangular T – triangular; RS – raspador sobre seixo; RL – Raspador sobre lasca; SC – semicircular cortical; S – semicircular; TR – 
trapezoidal; QC – quadrangular cortical; TC – triangular cortical; AU – ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; TH – talhe; 01 – apresenta todos 
os estigmas de debitagem; 02 – ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente; 04 – nada 
identificado; C – cortical; CP – cortical preparado; LP - liso plano; LPP – liso plano preparado; P – parcial; AU – ausente; D – diedro; ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; 
LAM – laminar; MF – muito fino; F – fino; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
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Nesse conjunto foram evidenciados dois artefatos de sílex, a saber: (01) uma 

lasca triangular bipolar, com ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão liso 

plano com ângulo de chasse igual ao de lascamento (90º), sendo efetuados retoques curtos, em 

escama, totais e contínuos no bordo esquerdo da face externa (Peça 289853, decapagem 36); (02) 

uma lasca cortical semicircular que recebeu retoques alternos no bordo direito, ambos em 

escama, contínuos e totais (28861 decapagem 36). O único artefato de quartzito deste conjunto é 

um raspador sobre seixo unifacial, transformado conforme os critérios dos conjuntos artefatuais 

em estudo (29851 decapagem 36). 

Na relação ‘comprimento versus largura’, a maior parte dos artefatos foi 

classificada como peças quase longas (57,14%), seguidas pelas muito largas (25,0%), longas 

(14,28%) e laminares (3,57%). Na variável espessura 39,28% são peças ‘espessas’, 28,27% são 

‘muito espessas’ e 21,42% ‘médias’. Os artefatos decorrentes do processo de redução do núcleo 

por meio da debitagem são peças médias entre 21 e 60 mm de comprimento e 11 e 50 mm de 

largura geralmente não ultrapassando 30g. Estes dados são de suma importância em conjuntos de 

caçadores coletores, sobretudo quando relacionamos aos aspectos da mobilidade.  

Tabela 5.150 – Dados comparativos comprimento x largura e espessura, Fase 02, Justino: 
Médias Espessas Muito Espessas Resultado 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Muito Largas 04 14,28 02 7,14 01 3,57 07 25,0 
Quase longas 02 7,14 08 28,57 06 21,42 16 57,14 
Longas 02 7,14 01 3,57 01 3,57 04 14,28 
Laminares 01 3,57 -- -- -- -- 01 3,57 
Resultado 09 21,42 11 39,28 08 28,57 28 100,0 

 
Tabela 5.151 – Variáveis quantitativas dos produtos de debitagem (artefatos), Fase 02 do Justino: 
 Comprimento Largura Espessura Peso 

1-10 -- -- 09 01 
11-20 -- 02 07 07 
21-30 03 03 -- 04 
31-40 06 07 -- 02 
41-50 03 03 01 02 
51-60 04 01 -- -- 
71-82 -- -- -- 01 
91-100 -- -- -- 01 

 

No nosso caso, a maior parte dos artefatos stricto-sensu (assim como os 

instrumentos), se encaixa nas definições da literatura especializada sobre portabilidade, 

multifuncionalidade e flexibilidade dos conjuntos artefatuais, haja vista que lascas pequenas são 

aptas à execução de uma série de atividades sociais (Kuhn, 1994; Andrefsky, 1994, 2002; Pecora, 

2001, 2002). 
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Gráfico 5.37 – Comparação entre medidas dos artefatos (produtos de debitagem), Fase 02, Justino: 
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Gráfico 5.38 – Comparação entre comprimentos das lascas brutas e artefatos (produtos de debitagem), Fase 02, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 9 = 81-90 mm. 
 

Gráfico 5.39 – Comparação entre larguras das lascas brutas e artefatos (produtos de debitagem), Fase 02, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 7 = 61-70 mm. 
 

Gráfico 5.40 – Comparação entre espessuras das lascas brutas e artefatos (produtos de debitagem), Fase 02, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 3 = 21-30 mm. 
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A seqüência comparativa de gráficos, entre as variáveis quantitativas das lascas 

brutas e artefatos da Fase 02 demonstra que não há diferenças significativas no tocante ao 

tamanho e peso dos produtos de debitagem deste conjunto. No geral são peças médias e leves, 

com a presença de poucas lascas brutas acima desta recorrência. 

  A expediência característica dos conjuntos artefatuais em estudo nos permite 

inferir que tanto as lascas brutas (ou instrumentos), assim como os artefatos stricto-sensu (suportes 

modificados pela ação de retoques), assumem as mesmas características, visto que ambos estão 

engajados no processo produtivo dos grupos pré-históricos. 

  Os produtos de talhe, como já apresentado, estão representados na Fase 02 por 

raspadores sobre seixo unifaciais e raspadores sobre bloco, manufaturados tanto em quartzo (sete 

peças), como arenito silicificado (três peças) e quartzito (uma peça). Os artefatos de quartzo, no 

geral, são menores e mais leves que os de arenito silicificado e quartzito. Este fato pode ser 

explicado em função do suporte em que o artefato fora manufaturado, isto porque muitas das 

peças de quartzo estão representadas por artefatos sobre pequenos blocos, variando entre 40 e 70 

mm de comprimento e 80 e 130g; enquanto os outros são raspadores sobre seixo, mais pesados, 

sendo que uma peça pesa 610g. 

Gráfico 5.41 – Comparação entre pesos das lascas brutas e artefatos (produtos de debitagem), Fase 02, Justino: 
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 Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 13 = 121-130 g. 

 

A análise dos retoques e processo de manutenção e reparo dos artefatos da Fase 

02 revelou que a localização dos retoques muitas vezes esteve vinculada ao eixo morfológico do 

artefato, ou seja, peças muito largas, sobretudo suportes trapezoidais, receberam retoques no distal, 

demonstrando que a área ativa dos artefatos ocorre em sentido longitudinal.  Assim, temos 

35,26% estão localizados no bordo esquerdo, 29,41% no distal, 23,52% no bordo direito, 5,88% 

no distal e no bordo direito e 5,88% tanto no bordo esquerdo quanto no direito. 
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Tabela 5.152 – Variáveis quantitativas dos artefatos (produtos de talhe), Fase 02, Justino: 
Decapagem Registro Matéria-prima Comprimento Largura Espessura Peso 

42 29389 Arenito S. 70 57 42 297 
40 26695 Quartzo 61 52 31 136 
40 32209-1 Quartzo 40 36 16 36 
40 29298 Quartzo 50 35 31 87 
40 20797 Quartzo 70 55 34 201 
37 25497 Arenito S. 115 85 35 610 
36 30118 Quartzo 56 59 20 122 
36 30684 Quartzo 87 61 40 346 
36 30683 Quartzo 59 52 27 111 
36 29851 Quartzito 55 77 26 233 
35 28833 Arenito S. 61 53 19 102 

 
No tocante a posição dos retoques a maioria está representada pelos inversos que 

equivalem a 47,05% do total, seguidos pelos diretos (35,29%), bifaciais (5,88%) e pelos alternos 

(11,76%). A maior parte dos artefatos recebeu retoques contínuos (64,70%) e na minoria ocorre 

espaçadamente nos bordos, ou seja, são retoques descontínuos (35,29%). O retoque em escamas é 

o mais comum (82,35%), contudo também há artefatos com retoques paralelos (11,77%) e um 

misto entre escama e escalariforme (5,88%). Sobre a extensão destes retoques, 76,47% são curtos 

e semi-abruptos, 17,64% são longos e 5,88% foram classificados como longos/ invasores. 

Tabela 5.153 – Análise dos retoques artefatos (produtos de debitagem), fase 02, Justino: 
  Posição Localização Repartição Extensão Inclinação Morfologia 

DR IV BI AL DI E D CT DC CU LG IN A SM ES EC PR 
42 29903  +   +    + +    + +   

40 29156  +   +   +  +    + +   

39 31277  +    +  +  +    + +   

38 28874    +   +  +  +   + +   

37 29301-10 +     +  +  +   +  +   

37 25484-2  +   +    + +    + +   

36 30707  +    +   + +    + +   

36 28861    +   + +  + +   + +   

36 29853 +     +  +  +    + + +  

36 29849-1  +     +  + +    + +   

35 28836 +     +  +  +    + +   

35 24493  +    +  +  +    + +   

35 24498 +    +  + +   +   +   + 

35 28846   +   + + +  +    + +   

35 28819 +    +   +  +    + +   

35 28828 +      + +   + +  +   + 

35 28817  +   +    + +    + +   

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; Tt: total; CT: contínuo; DC: descontínuo; CU: curto; LG: longo; IN: 
invasor; A: abrupto; SM: semi-abrupto; ES: escama; EC: escalariforme; PR: paralelo. 

 
Tabela 5.154 – Análise da localização dos retoques artefatos (produtos de debitagem) x morfologia e medidas, Fase 02: 

 
Posição Localização 

Morfologia C x L e Espessura 
DR IV BI AL A� DI E D 

36 28861    +    + Semicircular Quase longa e espessa 
42 29903  +      + Triangular Laminar e média 
36 29849-1  +      + Triangular Quase longa e média 
38 28874    +    + Quadrangular Quase longa e espessa 
37 29301-10 +      +  Quadrangular Quase longa e espessa 
39 21377  +     +  Quadrangular Longa e média 
36 29853 +      +  Triangular Longa e média 
36 30707  +     +  Semicircular Muito larga e média 
35 28836 +      +  Trapezoidal Muito larga e média 



 

 
350 

 
Posição Localização 

Morfologia C x L e Espessura 
DR IV BI AL A� DI E D 

35 24493  +     +  Triangular Longa e espessa 
35 28819 +     +   Trapezoidal Quase longa e média 
35 28828 +     +   Trapezoidal Muito larga e média 
35 28817  +    +   Quadrangular Quase longa e espessa 
40 29156  +    +   Trapezoidal Muito larga e média 
37 25484-2  +    +   Quadrangular Muito larga e média 
35 24498 +     +  + Trapezoidal Quase longa e espessa 
35 28846   +    + + Trapezoidal Muito larga e espessa 

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; N: alternante; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; C x L: comprimento x largura. 
 
Tabela 5.155 – Dados comparativos retoques e outras variáveis, artefatos (produtos de debitagem), Fase 02, Justino: 

RG Localização do córtex Tipo do talão 
Localização do 

retoque 
Posição Morfologia 

 FE TL Di BDE C CP LP LPP AU DIS DI E I D BI AL EC P 
29903    +     +  +  +    +  

29156    +    +  +   +    +  

31277 + +   +       + +    +  

28874  + +  +      +     + +  

29301-10  + +  +       +  +   +  

25484-2  + +  +     +   +    +  

30707  +   +       + +    +  

28861 + +   +      +     + +  

29853    +   +     +  +   +  

29849-1  + +   +      + +    +  

28836  + +   +      +  +   +  

24493  +  + +       + +    +  

24498 + +   +      +   +    + 

28846   +    +    +    +  + + 

28819  +    +    +   +    +  

28828 +        + +    +    + 

28817  +  + +     +   +    +  

Legenda – RG: registro geral; FE: face externa; TL – talão; Di – distal; BDE: bordo direito ou esquerdo; AU: ausente; LP: liso-plano; C: cortical; CP: cortical 
preparado; Lpp: liso plano preparado; AU: ausente; DIS: distal; DI: distal; DI: direito; E: esquerdo; I: inverso; D: direto; BI: bifacial; AL: alterno; ES: escama; 
EC: escalariforme; P: paralelo; SP: subparalelo. 
 
Tabela 5.156 – Dados comparativos das variáveis quantitativas, Artefatos (talhe e debitagem), Fase 02, Justino: 

Localização e 
registro 

Relação comprimento x 
largura 

Comprimento Largura Peso 

ML QL LG LAM 
P 
1-40 
mm 

M 
41 -
100 
mm 

G 
101-
150 
Mm 

MG 
151-
200 
mm 

P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-150 
mm 

ML 
<50g 

LV 
50-200g 

MED 
201- 
400g 

PES 
>400g 

42 29903    + +    +   +    

36 30683  +    +    +   +   

42 29389  +    +    +    +  

37 25497  +     +   +     + 

35 28833  +    +    +   +   

40 29156 +    +    +   +    

39 31277   +   +   +   +    

38 28874  +    +    +   +   

37 29301-10  +   +    +   +    

37 25484-2 +    +    +   +    

36 30707 +    +     +  +    

36 28861  +    +   +   +    

36 29853  +    +   +   +    

36 29849-1  +   +    +   +    

35 28839 +    +    +   +    

35 24493   +   +   +   +    

35 24498  +    +   +   +    

35 28846 +    +    +   +    

35 28819 +    +     +  +    

35 28828  +    +    +   +   

35 28817  +    +   +   +    

36 29851 +     +    +    +  
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Localização e 
registro 

Relação comprimento x 
largura 

Comprimento Largura Peso 

ML QL LG LAM 
P 
1-40 
mm 

M 
41 -
100 
mm 

G 
101-
150 
Mm 

MG 
151-
200 
mm 

P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-150 
mm 

ML 
<50g 

LV 
50-200g 

MED 
201- 
400g 

PES 
>400g 

40 26695  +    +    +    +  

40 32209-2  +   +    +   +    

40 29298   +   +   +    +   

40 20797  +    +    +   +   

36 30118 +     +    +   +   

36 30684 +     +    +    +  

LEGENDA: ML: muito larga; QL: quase longa; L: longa; LAM: laminar; P: pequeno; M: médio; G: grande; MG: muito grande; MLV: muito leve; 
LV: leve; MED: médio; PES: pesado. 

 
Tabela 5.157 – Espessura e outras variáveis, Artefatos (talhe e debitagem), Fase 02, Justino: 

Espessura em 
milímetro 

Matéria-prima Talão Relação C/L Córtex 
QT AS S QTZ C CP LP LPP AU ML QL L LAM AU < > 

01-02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
06 01 -- 01 -- -- -- 01 -- 01 -- -- 01 01 -- 02 -- 
07 02 01 -- -- 01 01 -- 01 -- 02 01 -- -- -- 03 -- 
08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
09 02 -- -- -- 01 01 -- -- -- 01 -- 01 -- -- 01 01 
10 01 01 -- -- -- 02 -- -- -- 02 -- -- -- -- 02 -- 
11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
12 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 
13 -- -- 01 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 
14                 
15 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 
16 01 -- -- -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- -- 01 
17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
19 01 03 -- -- 01 -- 01 -- 02 01 03 -- -- -- 03 01 

= > 20 mm 08 02 -- 01 -- -- -- -- 11 02 07 02 -- -- 02 09 
LEGENDA: QT: quartzo; AS: arenito silicificado; S: sílex; QTZ: quartzito; GRA – granito; C: cortical; CP: cortical preparado; LP: liso plano; LPP: liso 
plano preparado; AU: ausente; ML: muito larga; QL: quase longa; L: longa; LAM: laminar; AU: ausente; < menor que 50%; > maior que 50%. 

 
Finalmente, nos produtos de talhe existe uma padronização na execução dos 

retoques. Tal ocorrência pode ser explicada em função das próprias retiradas de adelgaçamento, 

responsáveis pela ativação dos bordos nestes artefatos, sendo que os retoques são executados 

como meio de reativação destes bordos e, portanto, podem ser considerados indícios de 

manutenção e/ou reparo.  

 Assim sendo, em todos os produtos de talhe os retoques ocorrem sobrepostos às 

retiradas de adelgaçamento, são curtos, descontínuos, parciais e em escamas. 

 
5.2.2.3. Conjunto artefatual de grupos de caçadores coletores, Fase 03 do Justino, 

decapagens 34 a 16: 

  A nomeada Fase 03 do Justino corresponde ao cemitério C classificado por 

Vergne (2004), sendo ocupações que ocorrem entre as decapagens 34 e 16, intervalo datado entre 

5570 ± 70 A. P. (decapagem 30) e 4790 ± 80 A. P. (decapagem 20).  
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Este período é marcado pela inserção da cultura material cerâmica, somada ao 

aumento significativo dos remanescentes culturais no terraço a partir da decapagem 22. Para este 

último fenômeno creditamos o início de maior fixação dos grupos, processo que deve ter ocorrido 

em estágios, uma vez que se trata de um período de transição observável via registro arqueológico, 

incluindo os bens funerários evidenciados nos sepultamos destas ocupações. 

  Sobre a cultura material cerâmica, é o período de maior diversidade, sobretudo 

em relação ao tratamento de superfície (decoração), com existência de peças incisas, escovadas, 

corrugadas, ponteadas, marcadas etc. Acreditamos que esta diversidade na decoração cerâmica 

pode estar relacionada às questões simbólico-ritualísticas assumidas pelo sítio enquanto necrópole, 

marcando o processo de transformação de acampamento temporário-ritualístico das ocupações de 

caçadores coletores, para sítio base (e cemitério) entre os ceramistas, processo que se deve à 

somatória de características assumidas pelo local enquanto lugares persistentes (Schlanger, 1992), 

tanto de ordem ecológica, demográfica (Luna, 2001), econômica (ligadas às possibilidades 

oferecidas pelo terraço em termos de captação de recursos - Ab’Saber, 2002), político-ritualística 

(Vergne, 2004), adversidades próprias do semi-árido relacionadas, sobretudo aos recursos hídricos 

(Pacheco & Albuquerque, 1999), e outras características apresentadas pela literatura: apego 

sentimental enquanto local dos ancestrais (Hitchcock & Bartram, 1998); como referências 

fronteiras sagradas e profanas (Knapp, 1999); comportamento cultural e cognição; ou 

relacionados às dimensões históricas e ambientais que delinearam o contexto sistêmico (Silva-

Méndes & Fagundes, 2007). 

Desta forma, partimos da hipótese que o manejo e apropriação de um 

determinado “local” podem assumir características vinculadas às condições adaptativas do grupo 

cultural e, portanto, tendo como objetivo a subsistência, captação de recursos, segurança e abrigo 

etc.; entretanto, estes lugares persistentes só ocorrem quando estas questões estão aliadas aos 

aspectos de ordem cognitiva, ao apego sentimental ao lugar, às escolhas culturais, políticas ou 

ritualística, enfim quando fazem parte de uma rede de significação infinita, ou melhor, em uma 

dimensão sociológica, por assim dizer. O sítio Justino, em vários aspectos, se encaixa nesta 

premissa, como discutiremos detalhadamente no capítulo 06. 

Tabela 5.158 – Datações para a Fase 03 em Carbono 14, Termoluminescência e Paleodoses: 
Decapagem Método Laboratório Datação 

20 C14 Beta Analytic – USA 4790±80 AP 
20 TL Instituto de Geociências da UFS 4496±225 AP 
20 AD7 LabDat – Departamento de Física da UFS 5500± 980 A.P. 
30 C14 Beta Analytic – USA 5570±70 AP 

                                                
7 Paleodoses e idades obtidas para amostras de cerâmica, com taxa de dose anual total de (2,03 ± 0,35) MGY. A-1. Paleodose (Gy) 
= 11,27 ± 0,43 (Cf. MAX, 2006b). 
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Gráfico 5.42 – Distribuição espacial do material lítico por decapagem, Fase 03, Justino: 
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Legenda – Eixo x: 1 – decapagem 16; 19 – decapagem 34. 
 

Além disso, este Fase é marcada por ocupações, intervalos e reocupações, fato 

observado pelas variabilidades do tipo quantitativa, espacial e relacional dos remanescentes 

culturais8 e pela organização tecnológica dos vestígios líticos (diversidade no uso da matéria-

prima; morfologia dos vestígios líticos observados; associações). 

Gráfico 5.43 – Comparação da distribuição espacial do material lítico e cerâmico por decapagem, Fase 03, Justino: 
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Legenda – Eixo x: 1 – decapagem 16; 19 – decapagem 34. 
 

O conjunto lítico está constituído por 391 elementos de fatura humana provindos 

dos processos de debitagem e/ ou talhe, divididos em: (01) sessenta e seis lascas brutas; (02) 

dezesseis núcleos; (03) trinta e sete artefatos; (04) duzentos e cinqüenta e dois resíduos; (05) vinte 

percutores. O conjunto ainda conta com doze seixos naturais distribuídos irregularmente pelas 

ocupações (quatro na primeira; dois na segunda; seis na terceira, sendo que deste cinco na 

decapagem 20). São seixos de quartzito (quatro exemplares), minério de ferro (quatro 

exemplares), arenito silicificado (um exemplar) e quartzo (três exemplares). Além destes, há uma 

lâmina polida de arenito silicificado evidenciada na decapagem 17. 

                                                
8 Conforme Silva: “A variabilidade quantitativa dos diz respeito à freqüência em que os mesmos aparecem num determinado 
contexto ou, em outras palavras, à sua freqüência numérica no registro material” (Silva, 2000, p.192). “A variabilidade espacial dos 
artefatos diz respeito à localização dos mesmos no registro material e isto está relacionado ao conjunto de atividades de produção, 
uso, reuso, armazenagem e destarte às quais estes foram submetidos ao longo do seu ciclo de vida (...) A variabilidade relacional (...) 
refere-se às associações entre os artefatos no registro material” (Silva, 2000, p. 210-211). 
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Gráfico 5.44 – Comparação da distribuição espacial do material lítico, cerâmicos e total de remanescentes culturais por decapagem, Fase 03: 
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 Legenda – Eixo x: 1 – decapagem 16; 19 – decapagem 34. 

A matéria-prima mais utilizada foi o quartzo, representado por 45,26% do 

conjunto, seguido pelo arenito silicificado (27,10%), sílex (19,18/%), quartzito (5,37%) e granito 

(3,69%).  Fato interessante a ser destacado é que a análise geral de freqüência de matéria-prima, 

ou seja, a comparação intra-sítio (espaço-temporal entre as fases de ocupação do Justino) e inter 

sítio (exame da dimensão sincrônica das ocupações ceramistas entre os demais sítios), demonstra 

que o sílex aumenta quantitativamente nos períodos de menor permanência nos sítios, ou seja, os 

vestígios líticos desta matéria-prima estão mais bem representados em contextos de ocupações 

temporárias. Inversamente, em períodos de longa duração, sobretudo nos contextos habitacionais, 

a presença do quartzo é marcante, por exemplo, nas Fases 04 e 05 do Justino e no sítio Curituba I. 

Gráfico 5.45 – Morfologia dos vestígios líticos, Fase 03, Justino: 
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Gráfico 5.46 – Distribuição dos vestígios líticos por decapagem, Fase 03, Justino: 
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Legenda: Eixo x: 1 = decapagem 16; 2 = decapagem 34. Eixo y = valores. 
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Gráfico 5.47 - Distribuição de vestígios líticos por ocupação, Fase 03, Justino: 
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Legenda para eixo x: 01 – Primeira ocupação (decapagens 34 –29); 2 – Segunda ocupação (decapagens 28 – 22); 3 – Terceira ocupação. 
 
Tabela 5.159 – Distribuição da matéria- prima por morfologia, Fase 03, Justino: 
Matéria-prima Percutores Lascas brutas Artefatos Resíduos �úcleos Total Porcentagem 
Quartzo 04 29 17 119 08 177 45,26 
Quartzito 09 03 01 08 -- 21 5,37 
Granito 06 -- -- 06 -- 12 3,06 
Arenito S. 01 19 07 75 03 106 27,10 
Sílex -- 15 12 43 05 75 19,18 
TOTAL 20 66 37 251 16 391 100,0 

 
Tabela 5.160 – Distribuição do uso de matéria-prima por decapagem, Artefatos, Fase 03, Justino: 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Total 
QZ 06 03 -- 02 -- 04 -- -- -- -- -- -- -- -- 02 -- -- -- -- 17 
QT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 
AS 01 02 01 -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 02 -- -- 07 
S -- -- -- 01 03 02 01 01 -- 01 -- 01 -- -- -- -- -- 01 01 12 
Total 07 05 01 03 04 06 01 01 -- 01 -- 01 -- -- 03 -- 02 01 01 37 
Legenda: QZ – quartzo; QT – quartzito; AS – arenito silicificado; S – sílex. 
 
Gráfico 5.48 – Distribuição do uso de matéria-prima por decapagem, Artefatos, Fase 03, Justino: 
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 Legenda – Eixo x: 1 – decapagem 16; 19 – decapagem 34; Eixo y = quantidade. 
 
Gráfico 5.49 – Distribuição dos resíduos, percutores e núcleos por ocupação, Fase 03 do Justino: 
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Tabela 5.161 – Distribuição do uso de matéria-prima por decapagem, Resíduos de lascamento, Fase 03, Justino: 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TOTAL 
QZ 33 47 15 10 06 02 -- 01 01 01 -- -- -- -- -- -- 02 -- 02 119 
AS 10 16 15 11 04 07 02 01 07 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 09 75 
S 07 08 05 05 05 07 01 02 07 --- -- 01 01 -- -- -- -- -- 01 43 
QT -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 01 03 08 
G 04 01 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 06 
Legenda: QZ – quartzo; QT – quartzito; AS – arenito silicificado; S – sílex; G – granito. 

 

Os resíduos de lascamento aparecem com maior freqüência na terceira ocupação 

(86,90% do total), ocorrendo muito pouco nas demais ocupações (3,96% da segunda e 9,16% na 

primeira). Inversamente, os percutores foram evidenciados com grande freqüência na segunda 

ocupação (45,0%). Os núcleos, por sua vez, ocorrem quase que em sua totalidade na terceira 

ocupação (87,50%), e apenas 12,50% da segunda (na primeira ocupação não houve registro).  

Somados a estes dados, podemos salientar a variabilidade de tipos dos resíduos 

de lascamento, visto que na terceira ocupação estão representados por estilhas (de diferentes 

estágios de redução), resíduos, resíduos de bloco, fragmentos de percutor etc.; enquanto nas 

demais esta diversidade é bem reduzida, representada basicamente por resíduos provenientes nas 

fases posteriores à redução. 

 

Gráfico 5.50 – Distribuição dos resíduos, percutores e núcleos por ocupação, Fase 03 do Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 – resíduos; 2 – percutores; 3 – núcleos. 
   

A presença de superfície cortical nestes resíduos de lascamento (sobretudo 

estilhas e resíduos) coopera com nossa hipótese de que a atividade de redução do núcleo estaria 

ocorrendo apenas na terceira ocupação (decapagens 21 a 16), enquanto na primeira ocupação 

(decapagens 34 a 29) e segunda ocupação (decapagens 28 a 22), apenas os resíduos são 

provenientes das fases de reparo e, raramente, da produção de ferramentas expedientes. A 

existência de núcleos na segunda explicação pode ser explicada, como aqui salientado algumas 

vezes, pela versatilidade deste tipo de vestígio (raspar, moer, percutir, macerar etc. Vide Kuhn, 

1991). 
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Tabela 5.162 – Distribuição dos resíduos por decapagem, Fase 03, Justino: 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TOTAL 

Estilha 21 25 12 15 05 07 01 01 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- 04 92 
Estilha inicial 04 11 01 03 02 -- -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 02 24 
Resíduo 18 29 16 08 05 06 -- 01 -- 01 -- 01 01 -- -- -- 02 01 05 94 

Frag percutor 06 05 -- -- -- -- 01 02 -- -- 01 -- -- -- -- -- -- 01 03 19 
Resíduo de 
bloco 

05 01 06 -- 04 03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 02 21 

Estilha 
refrescamento 

-- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 

 

Os núcleos deste conjunto estão compostos por vinte elementos, concentrados, 

sobretudo na terceira ocupação (87,50%). São na maioria de quartzo (oito peças), seguidos pelos 

de sílex (cinco peças) e de arenito silicificado (três peças). De modo geral, os núcleos são peças 

não esgotadas (62,50%), quadrangulares (43,75%), multidirecionais, ou seja, que não apresentam 

planos de percussão organizados, denotando pouco interesse em aproveitar/ economizar a 

matéria-prima9 (43,75%), sendo que na grande maioria foi utilizada a técnica unipolar (81,25%). 

 
Tabela 5.163 – Características gerais dos núcleos da Fase 03 do Justino: 

 
Superfície 
Cortical 

Plano de 
percussão 

Direção de debitagem Estado Morfologia 

 <50 > 50 Cortical LP Uni Bi Multi Esgotado Não esgotado Quadrangular Irregular Cônico Seixo 

Arenito S. -- 03 03 -- 02 -- 01 01 02 02 -- 01 -- 
Sílex 04 01 02 03 -- 01 04 02 03 02 01 01 01 
Quartzo 04 04 07 01 03 03 02 03 05 03 -- 02 03 
LP = liso-preparado; Uni = unidirecional; bi = bidirecional; multi = multidirecional. 

  Os percutores estão representados por quatro tipos distintos: clássico10 alongado 

(sete peças), clássico globular (dez peças), clássico globular/ achatado (uma peça) e clássico 

placóide (uma peça). A matéria-prima mais presente foi o quartzito (nove peças), seguido pelo 

granito (seis peças), pelo quartzo (04 peças) e pelo arenito silicificado (uma peça). Sobre os 

percutores da primeira ocupação, um está localizado na decapagem 31 (quartzito) e outro na 

decapagem 32 (quartzo); ambos foram pouco utilizados, são do tipo alongado. O percutor da 

decapagem 32 apresentou as seguintes dimensões: 55 mm de comprimento, 31 mm de largura, 29 

mm de espessura e 83 g de peso, ou seja, uma peça pequena; enquanto da decapagem 31, 69 mm 

de comprimento, 49 mm de largura, 45 mm de espessura e 226 g de peso, peça média. Nas 

demais ocupações não há nenhuma característica que possamos indicar como relevante nos 

                                                
9 Que não é o mesmo que dizer que os artesãos não apresentavam maestria no lascamento ou que a qualidade da matéria-prima não 
permitia a organização de seqüências lógicas à obtenção dos suportes almejados. Há peças que se observa esta organização coerente 
do plano de percussão de modo a se obter melhores suportes, sobretudo o sílex. O que ocorre é a despreocupação com economia em 
relação ao quartzo (ou arenito silicificado), que apresenta alta disponibilidade, aliada aos padrões de assentamento regional. Neste 
caso, acreditamos que não se deve elaborar uma generalização para o registro arqueológico (sobretudo para as indústrias líticas) do 
Justino como um todo em função das mudanças ocorridas neste sítio em longa duração. 
10 Chamamos de clássico os percutores utilizados exclusivamente para percussão (debitagem), visto que nos conjuntos artefatuais 
dos agricultores ceramistas há presença de percutores utilizados para macerar (grãos?). 
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conjuntos. Assim, de modo geral os percutores são peças médias entre 200g (peça mais pesada 

teve 785g); com comprimento entre 40 e 90 mm e largura entre 29 e 70 mm. 

Tabela 5.164 – Classificação dos percutores por peso, Fase 03 do Justino: 
 Quantidade Porcentagem 

1 – 50 02 10,0 
51 – 100 04 20,0 
101 – 150 02 10,0 
151 – 200 02 10,0 
251 – 300 01 5,0 
301 – 350 02 10,0 
351 - 400 01 5,0 
785 01 5,0 

   

Baseado nestes dados foi possível discorrer sobre o processo geral de lascamento 

nesta fase de ocupação. O lascamento unipolar, como nas demais fases de ocupação, foi o 

dominante. Os núcleos foram pouco explorados, obtendo-se suportes corticais largos que pudessem 

ser modificados após a debitagem. 

As lascas brutas perfazem 16,92% do conjunto, estando composta pelos itens, a 

saber: (01) vinte e sete lascas quadrangulares (40,09%); (02) vinte e uma lascas trapezoidais 

(30,88%); (03) oito lascas quadrangulares corticais (12,12%); (04) cinco lascas triangulares corticais 

(7,57%); (05) duas lascas triangulares (3,03%); (06) duas lascas semicirculares (3,03%), (07) uma 

lasca trapezoidal cortical (1,51%). O quartzo é a matéria-prima dominante (43,93%), mas existe 

uma quantidade significativa de suportes de arenito silicificado (28,78%) e sílex (22,72%), e uma 

quantidade inferior de quartzito (4,54%). 

Tabela 5.165 – Morfologia das lascas e processo de redução na Fase 03, Justino: 
 LASCAS BRUTAS ARTEFATOS 

(sobre lascas) 
TOTAL 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Lascas corticais com talão cortical 08 12,12 01 3,57 09 14,06 
Lascas corticais com talão liso plano 05 7,57 -- -- 05 5,31 
Lascas corticais com talão ausente -- -- 01 3,57 01 1,06 
Lascas semicorticais com talão cortical 27 40,90  11 39,28 38 40,42 
Lascas semicorticais com talão cortical preparado 01 1,51 -- -- 01 1,02 
Lascas semicorticais com talão liso plano 09 13,63 05 17,85 14 14,28 
Lascas semicorticais com talão liso plano preparado 04 6,06 01 3,57 05 5,10 
Lascas semicorticais com talão ausente 04 6,06 06 21,42 10 10,20 
Lascas semicorticais com talão liso parcial 03 4,54 -- -- 03 3,06 
Lascas semicorticais com talão ausente -- -- 01 3,57 01 1,02 
Lascas sem superfície cortical e talão liso plano 01 1,51 01 3,57 02 2,04 
Lascas sem superfície cortical e talão liso plano preparado 01 1,51 -- -- 01 1,02 
Lascas sem superfície cortical e talão diedro 02 3,03 -- -- 02 2,04 
Lascas sem superfície cortical e talão ausente 01 1,51 01 3,57 02 2,04 

 

Tabela 5.166 – Distribuição do uso de matéria-prima por decapagem, Fase 03 do Justino: 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Quartzo 01 09 06 06 03 02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- 01 
Sílex 01 03 01 02 03 01 02 01 -- -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 

Arenito S. 01 03 01 03 03 03 -- -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- 01 -- 02 
Quartzito -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 01 -- -- -- 
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Gráfico 5.51 – Distribuição do uso de matéria-prima por decapagem, Fase 03 do Justino: 
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 Legenda – Eixo x: 1 – decapagem 16; 19 – decapagem 34; Eixo y = quantidade. 
 
Tabela 5.167– Dados comparativos matéria-prima e outras categorias, lascas brutas, Fase 03 do Justino: 

 MORFOLOGIA CÓRTEX TEC�OLOGIA DEBITAGEM 
Q TR S TRC QC T TC AU < > U�I BI 01 02 03 

Quartzo 10 07 -- -- 07 01 04 01 18 10 25 04 26 01 02 
Arenito S. 09 07 01 -- -- 01 01 02 16 01 18 01 17 02 -- 
Sílex 08 06 -- 01 01 -- -- 02 12 01 15 -- 12 -- 03 
Quartzito -- 01 01 -- 01 -- -- -- 02 01 03 -- 03 -- -- 
Legenda: Q – quadrangular; T – triangular; SC – semicircular cortical; S – semicircular; TR – trapezoidal; QC – quadrangular cortical; TRC – trapezoidal 
cortical; TC – triangular cortical; AU – ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; 01 – apresenta todos os estigmas de 
debitagem; 02 – ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente. 

 
Tabela 5.168 – Dados comparativos matéria-prima e outras categorias, lascas brutas, Fase 03 do Justino: 

 TALÕES COMP X LARGURA ESPESSURA 
C CP LP LPP D AU P ML QL L LAM MF F M E ME 

Sílex 08 -- 03 01 -- 03 -- 02 04 09 -- 01 08 07 12 01 
Arenito S. 09 -- 04 03 01 -- 02 03 11 05 -- 01 06 06 05 01 
Quartzito 02 -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- 03 -- 
Quartzo 16 01 07 01 01 02 01 02 09 04 -- 01 04 06 04 -- 
Legenda: C – cortical; CP – cortical preparado; LP - liso plano; LPP – liso plano preparado; P – parcial; AU – ausente; D – diedro; ML – muito largo; QL – quase 
longo; L – longo; LAM – laminar; MF – muito fino; F – fino; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 
   

Em relação à superfície cortical, a grande maioria está constituída por lascas 

semicorticais (73,72%), seguida pelas corticais (19,69%) e aquelas com córtex ausente (7,57%); 

resultados de acordo para a região, o que demonstra uma preferência em longa duração para as 

lascas semicorticais. Entretanto, vale destacar que como nos demais conjuntos, grande parte teve 

suas superfícies corticais suprimidas após o processo de debitagem, sobretudo para adelgaçamento 

dos bordos. Logo, são lascas provenientes da fase inicial do processo redutivo do núcleo. 

  Sobre o processo de debitagem, em 92,42% foi possível identificar a direção de 

debitagem, ponto de impacto, apresentando bulbo saliente e talão. No restante, 7,57% o 'ponto de 

impacto e direção de debitagem' foram inferidos e as peças apresentaram talão ausente. Deste 

total, o talão dominante foi os corticais (trinta e cinco peças), seguido pelos lisos planos (quatorze), 

lisos planos preparados (seis), ausentes (cinco), parciais (três), diedros (dois) e corticais preparados 

(um). Diferente do que na Fase anterior, o número de peças com talão preparado é pequeno, 
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representado por 10,60% dos suportes, sendo três lascas de arenito silicificado, duas de quartzo e 

um de sílex. Cabe ainda destacar que cinco evidenciadas na primeira ocupação entre as 

decapagens 19 (três lascas), 20 (uma lasca) e 21 (uma lasca); e apenas um exemplar com talão liso 

plano de arenito silicificado localizado na decapagem 32. 

Tabela 5.169 – Dados comparativos matéria-prima e talão das lascas brutas, Fase 03 do Justino: 

 
TALÕES Â�GULO I�TER�O Â�GULO EXTER�O 

C CP LP LPp D AU P 70 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 
Sílex 08 -- 03 01 -- 03 -- -- -- 03 09 -- 02 01 04 04 01 -- 
AS 09 -- 04 03 01 -- 02 -- 02 02 08 05 -- 03 05 03 03 -- 
QTZ 02 -- 01 -- -- -- -- -- 01 01 -- 01 -- -- 01 -- 02 -- 
QT 16 01 07 01 01 02 01 -- 04 07 12 02  01 08 05 11 01 

Legenda: AS – arenito silicificado; QTZ – quartzito; QT – quartzo; C – cortical; CP – cortical preparado; LP – liso plano; LPp – liso plano preparado; D – 
diedro; AU – ausente; P – parcial. 

A grande maioria apresentou ‘ângulo interno superior ao externo’ (36 peças), 

enquanto 12 peças apresentaram ‘ângulos iguais’ e 10 peças’ ângulo externo superior ao interno’. 

Em relação às dimensões destas lascas, a maioria está composta por suportes 

quase longos (trinta e seis peças), seguidos pelos longos (dezesseis), muito largos (oito) e 

laminares (seis), de acordo com os demais conjuntos em estudo. Em relação às espessuras, três 

lascas foram classificadas como ‘muito finas’, dezoito como ‘finas’, dezenove ‘médias’, vinte e 

uma ‘espessas e duas ‘muito espessas’. 

Tabela 5.170 – Dados comparativos talão e outras variáveis das lascas brutas, Fase 03 do Justino: 

 
Comparação dos ângulos  Â�GULO I�TER�O Â�GULO EXTER�O 

I < E I > E I = E 70 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 
Cortical 06 23 06 01 04 07 19 04 01 03 12 07 12 -- 

Cortical preparado -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 
Liso plano preparado 01 03 01 -- 01 01 02 01 -- -- 02 -- 03 -- 

Liso plano 03 08 04 -- 02 05 05 03 01 02 03 05 03 01 
Diedro -- 02 -- -- -- -- 02 -- -- -- 01 01 -- -- 

 

  Os artefatos perfazem trinta e sete unidades totalizando 9,46% da Fase 03, 

divididos em: (01) Primeira ocupação = 07 artefatos (18,91%). (02) Segunda ocupação = 04 

artefatos (10,81%). (03) Terceira ocupação = 26 artefatos (70,27%). 

Na primeira ocupação há um equilíbrio numérico no uso de rochas para o 

lascamento, sendo duas peças de arenito silicificado, duas de quartzo, duas de sílex e uma de 

quartzito, sendo a morfologia destes artefatos a seguinte: (01) 24960. Decapagem 34. Raspador 

sobre seixo placóide de sílex. (02) 21578. Decapagem 33. Raspador sobre seixo unifacial de sílex. 

(03) 30697. Decapagem 32. Lasca cortical quadrangular de arenito silicificado. (04) 30176. 

Decapagem 32. Lasca retocada trapezoidal de arenito silicificado. (05) 28966. Decapagem 30. 

Raspador sobre seixo de quartzito. (06) 28967. Decapagem 30. Raspador sobre bloco de quartzo. 

(07) 25476. Decapagem 30. Raspador sobre bloco de quartzo. 
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Na segunda ocupação todos os artefatos são raspadores de sílex, apresentando 

reparos e sobreposição de retoques, ocorrências que corroboram com a suposição que faziam 

parte de um estojo pessoal. Na terceira ocupação há uma diversidade no uso de matéria-prima e 

dos tipos artefatuais. Grande parte está constituída por peças provenientes do lascamento para uso 

imediato, porém percebe-se que não há uma mudança na organização tecnológica significativa, 

exceto quando pensamos no uso da matéria-prima.  

Neste caso, preferimos nos posicionar diante da seguinte prerrogativa: que o sílex e 

o arenito silicificado são matérias-primas preferidas dos artesãos mais móveis, isto é, são artefatos 

manufaturados em antecipação ao uso em função da flexibilidade e durabilidade oferecidas por 

estas rochas, o que nos permite classificá-los como artefatos de curadoria, tendo em vista questões 

relativas ao transporte como indicado por muitos autores (Bamforth, 1986, 1990; Shott, 1985; Kuhn, 

1991, 1994; Andrefsky, 1994; Jones et alli, 2003. Para crítica veja Tomka, 2001). 

Os artefatos de quartzo (somada a disponibilidade desta rocha que permite a 

manufatura imediata de uma ferramenta desejada para certa necessidade ocasional) têm sua 

durabilidade comprometida em função de sua constituição físico-química; os implementos de 

sílex, por sua vez, são mais duráveis e flexíveis, aptos à utilização para vários fins, como pode ser 

notado pelo exame das características dos conjuntos artefatuais. O arenito silicificado, por sua vez, 

além de ser mais fácil sua obtenção local, oferece melhores condições de uso que o quartzo.  

 
Gráfico 5.52 – Uso de matéria-prima, artefatos, Fase 03 do Justino: 
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Gráfico 5.53 - Uso de matéria-prima dos artefatos por ocupação, Fase 03 do Justino: 
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Tabela 5.171 – Dados comparativos, matéria-prima e outras variáveis, artefatos, Fase 03, Justino: 
 CÓRTEX TECNOLOGIA DEBITAGEM TALÃO ANGULOS 
 AU < > Uni Talhe I II II IV LP LPp C D AU P I<E I>E I=E 
QZ 01 13 03 14 03 09 -- 04 04 04 -- 04 01 07 -- 01 06 02 
S -- 06 06 07 05 06 -- -- 06 -- -- 06 -- -- -- -- 05 01 
AS 01 04 02 07 -- 04 01 01 01 02 01 01 -- 02 01 -- 03 01 
QT -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 
Legenda: QZ – quartzo; AS – arenito silicificado; S – sílex; QT – quartzito; AU – ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – 
bipolar; T – talhe; 01 – apresenta todos os estigmas de debitagem; 02 – ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de 
impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente; 04 – nada identificado; C – cortical; CP – cortical preparado; LP-liso plano; LPP – liso plano 
preparado; AU – ausente. 

 
Tabela 5.172 – Dados comparativos, matéria-prima e outras variáveis, artefatos, Fase 03, Justino: 
 Ângulo Interno Ângulo externo Comp x larg Espessura 
 100 110 120 80 90 100 110 ML QL L F M E ME 
QZ 03 05 01 -- 03 04 02 02 08 07 02 05 09 01 
S -- 02 04 01 01 01 03 04 05 03 -- -- 07 05 
AS 01 03 -- 01 01 02 -- 02 02 03 01 01 04 01 
QT -- -- -- -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- 
Legenda: QZ – quartzo; AS – arenito silicificado; S – sílex; QT – quartzito; ML – muito largo; QL – quase longo; L – longo; F – fino; M – médio; E – 
espessa; ME – muito espessa. 
 

  No tocante a morfologia o conjunto está constituído por dezoito raspadores, a 

saber: três sobre bloco; seis sobre seixo unifaciais; seis sobre lasca quadrangular; um sobre lasca 

quadrangular cortical; e dois sobre lasca semicircular. Há ainda oito lascas retocadas 

quadrangulares, dez lascas retocadas trapezoidais e uma lasca quadrangular cortical. 

Gráfico 5.54 – Comparação entre matéria-prima das lascas brutas e artefatos, Fase 03, Justino: 
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Gráfico 5.55 – Comparação entre matéria-prima e superfície cortical, artefatos, Fase 03 do Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 – ausente; 2 - < 50%; 3 - > 50%. 
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Gráfico 5.56 – Superfície cortical, artefatos, Fase 03 do Justino: 
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  Não foi observado neste conjunto o uso da técnica bipolar, sendo que 75,67% dos 

artefatos foram obtidos por meio da unipolar e 34,32% por meio do talhe (raspadores sobre seixo 

– seis peças; e raspadores sobre bloco – três peças).  

Entre os suportes obtidos pela técnica unipolar, vinte exemplares apresentaram 

‘ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos’, cinco apresentaram ‘talão ausente’, um 

‘talão parcial’ e em dois artefatos não foi possível identificar o ponto de impacto/ direção de 

debitagem e o talão é ausente. Entre os produtos de debitagem o índice de talões foi: seis lisos 

planos, um liso plano preparado, onze corticais, um diedro, oito ausentes e um parcial. Na análise 

dos ângulos todos os ângulos internos foram superiores a 90º, sendo que quatro foram de 100º, 

dez 110º, cinco 120º; na análise dos ângulos externos 10,52% são inferiores a 90º, 26,31% igual a 

90º e 63,15% superior a 90º. 

Gráfico 5.57 – Talões entre os artefatos, Fase 03, Justino: 
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A análise das variáveis quantitativas dos artefatos da Fase 03 não se difere do que 

fora observado nas fases anteriores de caçadores coletores, isto é, são ferramentas médias e leves, 

portanto aptas à mobilidade, sobretudo aquelas manufaturadas em sílex e arenito silicificado que 

apresentam, neste caso, as características de durabilidade, portabilidade e flexibilidade. Entretanto, 

quando analisamos as variáveis por ocupação, percebe-se que há uma tendência no aumento do 

comprimento, largura e peso dos mesmos entre a 1º e 3º ocupação, isto é, com a mudança para 
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uma condição mais sedentária diminui a necessidade de portabilidade dos instrumentos líticos. No 

tocante à espessura, há uma regularidade que está ligada à manutenção das técnicas de debitagem, 

conforme a análise das demais variáveis. 

Tabela 5.173 – Variáveis quantitativas, artefatos, Fase 03 do Justino: 
Medidas mm Comprimento Largura Espessura Peso* 

1-10 -- -- 09 02 
11-20 -- 01 21 10 
21-30 06 09 07 06 
31-40 13 16 -- 07 
41-50 08 08 -- 03 
51-60 07 02 -- 01 
61-70 02 01 -- 01 
71-80 -- -- -- -- 
81-90 01 -- -- 04 
91-100 -- -- -- 01 
> 120 -- -- -- 02 

 
Gráfico 5.58 – Análise dos ângulos entre os artefatos, Fase 03, Justino: 
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Gráfico 5.59 - Comparação entre as variáveis quantitativas, artefatos, Fase 03, Justino: 
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 Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 9 = 81-90 mm. 
 
Gráfico 5.60 - Comparação entre comprimento, artefatos x lascas brutas, Fase 03, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 9 = 81-90 mm. 
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Tabela 5.174 – Variáveis quantitativas por ocupação (em porcentagem), artefatos, Fase 03 do Justino: 

 COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA PESO 
1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

1-10 -- -- -- -- -- -- 14,28 -- 30,76 28,57 -- 7,69 
11-20 -- -- -- 14,28 -- -- 71,42 25,0 61,53 -- -- 30,76 
21-30 14,28 -- 19,23 -- -- 38,46 14,28 75,0 7,69 28,57 25,0 19,23 
31-40 42,85 50,0 34,01 71,42 50,0 30,76 -- -- -- -- 25,0 15,38 
41-50 14,28 -- 23,07 14,28 25,0 23,07 -- -- -- -- -- 11,53 
51-60 28,57 25,0 15,38 -- -- 7,69 -- -- -- 14,28 -- 3,84 
61-70 -- 25,0 3,84 -- 25,0 -- -- -- -- -- -- -- 
71-80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28,57 ---- -- 
81-90 -- -- 3,84 -- -- -- -- -- -- -- -- 7,69 
91-100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25,0 -- 
> 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25,0 -- 
> 150 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,81 

 
Gráfico 5.61 - Comparação entre larguras, artefatos x lascas brutas, Fase 03, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 7 = 61-70 mm. 
 

Gráfico 5.62 - Comparação entre espessuras, artefatos x lascas brutas, Fase 03, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 7 = 61-70 mm. 

 
Gráfico 5.63 - Comparação entre pesos, artefatos x lascas brutas, Fase 03, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10g; 10 = 91 – 100g; 11 > 100g. 
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Gráfico 5.64 - Comparação entre comprimento dos artefatos por ocupação, porcentagem, Fase 03, Justino: 
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 Legenda do eixo x: 1 = 21 a 30 mm; 7 – 81-90 mm. 
 
Gráfico 5.65 – Comparação entre largura dos artefatos por ocupação, porcentagem, Fase 03, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 7 = 61 – 70 mm. 
 
Gráfico 5.66 – Comparação entre peso dos artefatos por ocupação, porcentagem, Fase 03, Justino: 
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Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 10 = 1 – 100 mm; 11 = > 100 mm; 12 = > 150 mm. 
   

Na análise do processo de manutenção e reparo na primeira ocupação apenas 

uma peça apresentou evidências de manutenção e reparo. Na segunda ocupação 100% dos 

artefatos apresentaram marcas que indicaram a preocupação do artesão em manter a peça, 

lembrando que todos foram manufaturados em sílex. A análise do processo de retoques dos 

artefatos da Fase 03 demonstrou que há um padrão regular para a execução, característica 

recorrente à posição e a localização. São na maioria retoques curtos, contínuos e escamas. 
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Tabela 5.175 – Análise dos retoques artefatos (produtos de debitagem), Fase 03, Justino: 
Decap Registro Posição Localização Repartição Extensão Inclinação Morfologia 

DR IV BI AL DI E D CT DC CU LG IN A SM ES EC PR 

32 30697 + 
     + +   +   +   + 

32 30176 +     +   + +    + +   

27 25387 +    + + + +  +    + +   

25 26623 +      +   +    + +   

23 28138  +     + +  + +   + +   

22 26667 +     +  +  +    + +   

21 28155 +     +   + +    + +   

21 27681 +      + +  +    + +   

21 24914  +    +  +  +    + +   

21 24912  +    +  +  +    + +   

21 25317   +    +   +    + +   

20 27673 +      + +  +    + +   

20 15632  +     + +  +    + +   

19 19193   +  +   +   +   + +  + 

19 19899  +     + +  +    + +   

19 19646  +   +   +  +    + +   

18 18440 +    +    + +    + +   

17 20564-1  +    +  +  +    + +   

17 20564-21 +      + +  +    + +   

17 18347  +   +   +  +    + +   

17 29207 +     +   + +    + +   

17 20564-20  +   +   +   +   +   + 

16 28947  +     +  + +    + +   

16 6306  +   +     +    + +   

16 18165  +     +  + +    + +   

16 19839 +    +   +   +   + +   

16 19734 +     +  +  +    + +   

16 28598  +     + +  +    + +   

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; Tt: total; CT: contínuo; DC: descontínuo; CU: 
curto; LG: longo; IN: invasor; A: abrupto; SM: semi-abrupto; ES: escama; EC: escalariforme; PR: paralelo. 
 
Tabela 5.176 – Análise da localização dos retoques artefatos (produtos de debitagem) x morfologia e medidas, Fase 03: 

Decap Registro 
Posição Localização 

Morfologia C x L e Espessura 
DR IV BI DI E D 

32 30697 +     + Quadrangular cortical Longa e espessa 
32 30176 +    +  Trapezoidal Muito larga e média 
27 25387 +   + + + Quadrangular Muito larga e espessa 
25 26623 +     + Raspador s/ lasca quadrangular Quase longa e muito espessa 
23 28138  +    + Rasp sobre lasca quadrangular cortical Longa e muito espessa 
22 26667 +    +  Raspador sobre lasca semicircular Muito larga e muito espessa 
21 28155 +    +  Trapezoidal Muito larga e espessa 
21 27681 +     + Trapezoidal Longa e média 
21 24914  +   +  Quadrangular Quase longa e média 
21 24912  +   +  Quadrangular Muito larga e espessa 
21 25317   +   + Raspador sobre lasca semicircular Longa e espessa 
20 27673 +     + Trapezoidal Longa e espessa 
20 15632  +    + Raspador sobre lasca quadrangular Quase longa e espessa 
19 19193   + +   Raspador sobre lasca quadrangular Quase longa e espessa 
19 19899  +    + Raspador sobre lasca quadrangular Longa e espessa 
19 19646  +  +   Trapezoidal Quase longa e fina 
18 18440 +    +  Raspador sobre lasca quadrangular Longa e muito espessa 
17 20564-1  +   +  Trapezoidal Quase longa e média 
17 20564-21 +     + Quadrangular Longa e média 
17 18347  +  +   Semicircular Quase longa e espessa 
17 29207 +    +  Trapezoidal Quase longa e fina 
17 20564-20  +  +   Quadrangular Quase longa e média 
16 28947  +    + Quadrangular Quase longa e espessa 
16 6306  +  +   Trapezoidal Muito larga e espessa 
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Decap Registro 
Posição Localização 

Morfologia C x L e Espessura 
DR IV BI DI E D 

16 18165  +    + Trapezoidal Longa e espessa 
16 19839 +   +   Quadrangular Longa e espessa 
16 19734 +    +  Quadrangular Quase longa e fina 
16 28598  +    + Trapezoidal Muito larga e espessa 

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; N: alternante; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; C x L: comprimento x largura. 
 

Tabela 5.177 – Dados comparativos retoques e outras variáveis, artefatos (produtos de debitagem), Fase 03, Justino: 
RG Localização do córtex Tipo do talão Localização do retoque Posição Morfologia 
 FE TL Di BDE C PP LP DIE AU DIS DI E IV D BI AL ES PR 

30697 +        +   +  +    + 

30176 Ausente   +    +   +   +  

25387  +   +     + + +  +   +  

26623    +     +   +  +   +  

28138 +    +       + +    +  

26667    + +      +   +   +  

28155  +   +      +   +   +  

27681 +        +   +  +   +  

24914    +     +  +  +    +  

24912  +   +      +  +    +  

25317    +   +     +   +  +  

27673 +   + +       +  +   +  

15632    + +       + +    +  

19193    + +     +     +  + + 

19899 Ausente     +   + +    +  

19646  +   +     +   +    +  

18440 +    +     +    +   +  

20564-1    +    +   +  +    +  

20564-21   +    +     +  +   +  

18347   +      + +   +    +  

29207    +   +    +   +   +  

20564-20    +   +   +   +     + 

28947            + +    +  

6306    +      +   +    +  

18165    +     +   + +    +  

19839    +     + +    +   +  

19734    +   +    +   +   +  

28598   +   +      + +    +  

Legenda – RG: registro geral; FE: face externa; TL – talão; Di – distal; BDE: bordo direito ou esquerdo; AU: ausente; LP: liso-plano; C: cortical; PP: liso plano 
preparado; DIE: Diedro; AU: ausente; DIS: distal; DI: distal; DI: direito; E: esquerdo; IV: inverso; D: direto; BI: bifacial; AL: alterno; ES: escama; PR: paralelo. 
   

Finalizando, se fez importante analisar as variáveis quantitativas entre os artefatos, 

observando se ocorreu algum tipo de modificação no tocante ao transporte e portabilidade dos 

conjuntos artefatuais. De modo geral, os artefatos da Fase 03 podem ser classificados como 

bastante portáteis; característica que pode indicar estratégias de mobilidade mais freqüente, 

inclusive que na Fase 02, indo de encontro com as hipóteses deste trabalho.  

Tabela 5.178 – Dados comparativos das variáveis quantitativas, Artefatos (talhe e debitagem), Fase 03, Justino: 
Localização e 

registro 
Relação compr. x largura Comprimento Largura Peso 
ML QL LG LAM P 

1-40 
mm 

M 
41 -
100 
mm 

G 
101-
150 
mm 

MG 
151-
200 
mm 

P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-
150 
mm 

ML 
<50g 

LV 
50-200g 

MED 
201- 
400g 

PES 
>400g 

34 24960  +   +    +   +    

33 21578   +   +   +    +   

32 303697   +  +    +   +    

32 30176 +    +    +   +    

30 28966  +   +    +   +    

30 25476  +   +     +   +   
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Localização e 
registro 

Relação compr. x largura Comprimento Largura Peso 
ML QL LG LAM P 

1-40 
mm 

M 
41 -
100 
mm 

G 
101-
150 
mm 

MG 
151-
200 
mm 

P 
1-40 
mm 

M 
41 -100 
mm 

G 
101-
150 
mm 

ML 
<50g 

LV 
50-200g 

MED 
201- 
400g 

PES 
>400g 

30 28697   +   +   +    +   

27 25387 +    +    +   +    

25 26623  +   +    +   +    

23 28138   +   +    +   +   

22 26667 +     +    +   +   

21 28802-1   +   +   +    +   

21 28155 +    +    +   +    

21 27681   +   +   +   +    

21 24914  +   +    +   +    

21 24912 +    +     +  +    

21 25317   +   +    +   +   

20 27691 +    +     +  +    

20 27673   +   +   +   +    

20 20076  +    +    +  +    

20 15632  +    +    +   +   

19 19193  +   +    +   +    

19 19899   +   +   +   +    

19 19646  +   +    +   +    

18 18440   +   +    +   +   

17 20564-1  +   +    +   +    

17 20564-21   +   +   +   +    

17 18347  +    +    +   +   

17 29207  +   +    +   +    

17 20564-20  +   +    +   +    

16 28947  +   +    +   +    

16 6306 +    +    +   +    

16 18165   +   +   +    +   

16 19839   +   +    +   +   

16 19734  +   +    +   +    

16 28598 +    +     +  +    

16 19816  +   +    +   +    

LEGENDA: ML: muito larga; QL: quase longa; L: longa; LAM: laminar; P: pequeno; M: médio; G: grande; MG: muito grande; MLV: muito leve; LV: leve; MED: 
médio; PES: pesado. 

 

5.2.2.4. Conjunto artefatual de grupos de agricultores ceramistas, Fase 04 do Justino, 

decapagens 15 a 09: 

  O que classificamos como Fase 04 do sítio Justino corresponde ao momento de 

maior diversidade dos conjuntos artefatuais constituintes do registro arqueológico (decapagens 15 

e 09), denominado como cemitério B pelo estudo de ritualidade funerária de Vergne (2004). Este 

intervalo está datado entre 3270 ± 135 AP (decapagem 13) e 2650 ± 150 AP (decapagem 10). 

Tabela 5.179 – Elementos líticos da Fase 04, Justino: 

Decap 
VESTÍGIOS LÍTICOS OUTROS REMA�ESCE�TES 

TOTAL 
RES LB � PER ART TOTAL CER EC ME MC MV MCZ RA 

15 49 15 02 03 07 76 721 -- 10 -- -- -- 151 958 
14 118 06 03 02 07 136 504 -- 08 01 01 -- 91 741 
13 106 08 04 05 04 127 525 -- 03 03 -- 01 146 805 
12 124 07 02 03 04 140 668 03 15 -- 01 -- 183 1010 
11 151 10 04 02 08 175 545 01 08 02 01 -- 211 943 
10 111 12 03 06 07 139 546 01 12 02 -- -- 213 913 
09 173 14 03 -- 08 198 1054 -- 05 -- -- -- 302 1558 

TOTAL 832 72 21 21 45 991 4563 05 61 08 03 01 1297 6929 
Legenda: RES = resíduo; LB = lasca bruta; N = núcleo; PER = percutor; ART = artefato; CER = fragmentos cerâmicos; EC = estruturas de combustão; ME = 
mancha escura; MC = mancha clara; MV = mancha vermelha; MCZ = mancha cinza; RA = resto alimentar. 
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Neste período observa-se uma explosão em termos de concentração e densidade 

de vestígios materiais observáveis no solo arqueológico, representados por um grande número de 

cultura material cerâmica (4563 fragmentos). Aparecem pela primeira vez no registro 

arqueológico (decapagem 12) afiadores/ alisadores de arenito silicificado (dois exemplares). 

Gráfico 5.67 – Distribuição dos remanescentes líticos por decapagem, Fase 04 do Justino: 
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Tabela 5.180 – Vestígios líticos da Fase 04 do Justino: 
 Quantidade % no conjunto 
Núcleos 21 2,11 
Percutores 21 2,11 
Lascas brutas 72 7,26 
Resíduos 832 83,95 
Artefatos 45 4,54 

 

A indústria lítica está constituída por 991 elementos: 832 resíduos, 45 artefatos, 

72 lascas brutas, 21 núcleos e 21 percutores. Na análise da matéria-prima o quartzo aumenta 

consideravelmente seu uso (73,01% do total), seguido pelo arenito silicificado (13,09%), sílex 

(10,09%), granito (1,51%), quartzo hialino (1,00%), ocre (0,20%) e quartzito (0,30%). 

Tabela 5.181 – Matéria-prima por morfologia, Fase 04 do Justino: 

 
Resíduos Artefatos Lascas brutas �úcleos Percutores Qtd. Total 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Quartzo 646 65,18 26 2,62 38 3,83 12 1,21 03 0,30 725 73,15 
Sílex 81 8,17 10 1,00 12 1,21 04 0,40 01 0,10 108 10,89 

Arenito S. 90 9,08 08 0,80 20 2,01 05 0,50 07 0,70 130 13,11 
Granito 06 0,60 -- -- -- -- -- -- 09 0,90 15 1,51 
Quartzito 02 0,20 -- -- -- -- -- -- 01 0,10 03 0,30 
Hialino 07 0,70 01 0,10 02 0,20 -- -- -- -- 10 1,00 
Total 832 83,95 45 4,54 72 7,26 21 2,11 21 2,11 991 100,0 

 

  Em todas as Fases do Justino o quartzo aparece com maior expressão, entretanto é a 

partir da Fase 04 que ocupa uma posição majoritária em relação às demais matérias-primas. Nossa 

hipótese vincula-se a maior sedentarização deste período que instaura, decididamente, o uso do 

assentamento como base (habitação). 
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  Analisando o tipo de matéria-prima por morfologia, os resíduos de quartzo são os 

que mais aparecem no conjunto artefatual (65,18% do total), seguidos pelos resíduos de arenito 

silicificado (9,08%), resíduos de sílex (8,17), lascas brutas de quartzo (3,83%), artefatos de quartzo 

(2,62%), lascas brutas de arenito silicificado (2,01%), as demais categorias representam menos de 

1,5% cada. Os resíduos de lascamento perfazem a maioria dos elementos deste conjunto, estando 

representados, sobretudo pelas estilhas que no total equivalem a 53,72%.  O grande número de 

estilhas indica que o processo de redução, manutenção e reparo poderia estar ocorrendo no sítio. 

Para tal conjetura, entretanto, se fez necessário a análise dos estigmas de lascamento existentes nos 

vinte e um núcleos deste conjunto. São no total doze núcleos de quartzo, cinco de arenito silicificado 

e quatro de sílex, deste total quatro núcleos de quartzo encontram-se esgotados, três de sílex e três de 

arenito silicificado. 

Tabela 5. 182 – Morfologia dos resíduos por decapagem, Fase 04 do Justino: 
 09 10 11 12 13 14 15 TOTAL Porcentagem 

Estilha 81 46 82 61 47 63 19 399 47,95 
Resíduo 64 54 39 36 24 43 12 272 362,69 

Fragmento percutor 02 03 01 05 01 -- 05 17 2,04 
Resíduo bloco 19 07 18 11 11 12 13 91 10,93 

Fragmento proximal 01 -- 01 -- -- -- -- 02 0,24 
Estilha refrescamento 05 -- 03 02 19 -- -- 29 3,48 
Estilha inicial 01 -- 05 09 04 -- -- 19 2,28 
Fragmento distal -- 01 02 -- -- -- -- 03 0,36 

TOTAL 173 111 151 124 106 118 49 832 100,0 

 
Gráfico 5.68 – Distribuição espacial entre resíduos, núcleos e percutores da Fase 04 do Justino: 
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Legenda do eixo x: 01= decapagem 15 e 07 = decapagem 09. Eixo y em porcentagem. 
 
Tabela 5.183 – Distribuição de matéria-prima dos resíduos por decapagem, Fase 04, Justino: 
 09 10 11 12 13 14 15 TOTAL % 
Quartzo 132 78 121 102 94 88 31 646 77,64 
Sílex 22 12 18 09 06 09 05 81 9,73 
Arenito Silicificado 16 16 11 12 04 18 13 90 10,81 
Granito 02 02 01 -- 01 -- -- 06 0,72 
Quartzito -- 01 -- 01 -- -- -- 02 0,24 
Hialino 01 02 -- -- 01 03 -- 07 0,84 
TOTAL 173 111 151 124 106 118 49 832 100,0 

 
  Os núcleos esgotados encontram-se nas decapagens finais desta Fase (11 a 09), 

período que também ocorre a maior quantidade de resíduos de lascamento (52,28% do total) e 
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maior freqüência de percutores (52,38% do total). Tais recorrências indicam que em torno de 

2500 A. P. a atividades redutivas para a produção de ferramentas líticas eram mais freqüentes. A 

pergunta é: que tipo de material estava sendo produzido? 

  Notoriamente estavam sendo produzidas ferramentas expeditas não havendo 

implementos mais bem manufaturados ou como marcas que evidenciaram manutenção/ reparos. 

Ao contrário, são peças pouco retocadas, com marcas discretas que indicam seu uso momentâneo. 

Na decapagem 11, por exemplo, 87,50% dos artefatos são raspadores sobre seixo ou bloco, que 

receberam poucos golpes para transformação de um bordo em área ativa capaz de desempenhar as 

atividades sociais exigidas. 

  Utilizando como parâmetro o uso de matéria-prima entre os artefatos por 

decapagem, percebeu-se que o quartzo teve predominância em quase todas as decapagens, exceto 

na decapagem 09, onde ocorreu uma distribuição e uso mais harmoniosos. 

Tabela 5.184 – Matéria-prima dos artefatos por decapagem, Fase 04 do Justino: 
 09 10 11 12 13 14 15 TOTAL Porcentagem 

Sílex 37,50 14,29 12,50 50,0 -- 28,57 14,28 10 22,22 
Quartzo 25,00 87,71 87,50 50,0 75,0 42,05 42,85 26 57,77 
Arenito S. 25,00 -- -- -- 25,00 28,57 42,85 08 17,77 
Hialino 12,50 -- -- -- -- -- -- 01 2,22 

 
Tabela 5.185 – Matéria-prima dos núcleos por decapagem, Fase 04 do Justino: 

 09 10 11 12 13 14 15 TOTAL Porcentagem 
Sílex 01 03 -- -- -- -- -- 04 19,04 
Quartzo -- -- 03 02 03 02 02 12 57,14 
Arenito S. 02 -- 01 -- 01 01 -- 05 23,80 

 

  Voltando à análise dos núcleos, foi possível observar que os estigmas vão de 

encontro com os demais dados estatístico-comparativos executados. São na maioria peças 

esgotadas, constituídas por pequenos blocos de quartzo, onde foram aproveitados os planos 

naturais (corticais), para a percussão, sendo obtidas lascas corticais (ou semi), que poderiam ser 

utilizadas e logo descartadas sem preocupação com ‘economia de matéria-prima’, exceto se 

tratando do sílex e do arenito silicificado, onde a maior parte dos núcleos evidenciados no registro 

estava esgotada (75,0% dos núcleos de sílex e 60,0% dos núcleos de arenito silicificado). No caso 

dos núcleos de quartzo apenas 33,33% estavam esgotados.  

  Além disso, percebe-se que os núcleos de sílex houve a preocupação de explorar 

(mesmo que desordenadamente), todos os planos de percussão possíveis para obtenção dos 

suportes, enquanto nos de quartzo não é possível afirmar tal hipótese haja vista que os núcleos 

foram abandonados após a retirada de algumas poucas lascas corticais. 

  A análise dos estigmas de lascamento dos suportes (lascas brutas e artefatos 

sobres lascas) demonstrou que como na grande maioria das fases de ocupação do Justino, não 
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houve preocupação em estabelecer uma ordenação dos golpes ou preparo do plano de percussão, 

fato que nos permite inferir com maior certeza a expediência como característica principal dos 

conjuntos líticos evidenciados no sítio Justino, independente da Fase de ocupação (exceto para 

certas particularidades da Fase 02 como discutiremos mais à frente). 

As lascas brutas compreendem 7,26% deste conjunto. São na maioria de 

quartzo (trinta e oito exemplares), seguida pelas lascas de arenito silicificado (vinte exemplares), 

sílex (doze exemplares) e quartzo hialino (dois exemplares). 

Tabela 5. 186 – Morfologia das lascas e processo de redução na Fase 04, Justino: 
 LASCAS BRUTAS ARTEFATOS 

(sobre lascas) 
TOTAL 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Lascas semicorticais com talão cortical 26 38,80 07 24,13 33 34,37 
Lascas semicorticais com talão cortical preparado --  -- -- -- -- 
Lascas semicorticais com talão liso plano 12 17,91 07 24,13 19 19,79 
Lascas semicorticais com talão liso plano preparado 02 2,98 -- -- 02 2,08 
Lascas semicorticais com talão liso parcial 05 7,46 -- -- 05 5,20 
Lascas semicorticais com talão ausente 02  2,98 07 24,13 09 9,37 
Lascas sem córtex com talão liso plano 01 1,49 04 13,79 05 5,20 
Lascas sem córtex com talão ausente 03 4,47 01 3,44 04 4,16 
Lascas corticais com talão cortical 12 17,91 02 6,89 14 14,58 
Lascas corticais com talão liso plano 01 1,49 01 3,44 02 2,08 
Lascas corticais com talão ausente 02 2,98 -- -- 02 2,08 
Lascas corticais com talão liso plano preparado 01 1,49 -- -- 01 1,04 
 
Tabela 5.187 – Distribuição da matéria-prima das lascas brutas por decapagem, Fase 04 do Justino: 

 
15 14 13 12 11 10 09 

Qtd. %* Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Quartzo 10 13,88 03 4,16 05 6,94 06 8,33 04 5,55 06 8,33 04 5,55 
Arenito S. 04 5,55 03 4,16 02 2,77 -- -- 04 5,55 03 4,16 04 5,55 
Sílex 01 1,38 -- -- 01 1,38 -- -- 02 2,77 02 2,77 06 8,33 
Hialino -- -- -- -- -- -- 01 1,38 -- -- 01 1,38 -- -- 
TOTAL 15 20,83 06 8,33 08 11,11 07 9,72 10 13,88 12 16,66 14 19,44 

* Porcentagem diz respeito ao total do conjunto (72 peças). 

 
Gráfico 5.69 – Distribuição do uso de matéria-prima por decapagem, lascas brutas, Fase 04 do Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 – Quartzo; 2 – Arenito S.; 3 – Sílex; 4 - Hialino 
Na análise por decapagem há uma distribuição harmônica no tocante à 

quantidade de instrumentos evidenciados. As maiores particularidades dizem respeito à 



 

 
374 

quantidade de lascas de quartzo na decapagem 15 (13,88% do conjunto) e o aumento significativo 

de lascas de sílex na decapagem 09, equivalente a 8,33% do conjunto. 

As lascas quadrangulares equivalem a 52,77% do conjunto, sendo que deste total 

22,58% são corticais. As trapezoidais representam 25,0% (sendo apenas três corticais, de um total de 

dezoito), seguida pelas triangulares (15,27%, sendo três corticais de um total de onze) e as 

semicirculares (6,64% do conjunto, sendo apenas duas corticais de um total de cinco peças). Todas 

são provenientes das fases iniciais do processo de redução, representadas por lascas corticais 

(20,73% do total), semicorticais (75,0%) e lascas sem presença de superfície cortical (4,16%, um 

exemplar de quartzo e dois de arenito silicificado).  O processo de debitagem mais comum foi o 

unipolar (86,11%), mas a lascamento bipolar também se faz presente com uma porcentagem maior 

que nos demais sítios (13,88%).  Nas lascas bipolares a grande maioria apresenta talão cortical (08 

lascas), sendo que apenas duas apresentam talão liso plano, duas ausente e uma parcial. Geralmente 

apresentam ângulo interno igual ao externo (50%), sempre superiores a 90º. 

Tabela 5.188 – Técnica de debitagem e outras categorias, lascas brutas, Fase 04 do Justino: 

 
Talão Ângulos Ângulo interno Ângulo externo Comp x largura Espessura 

C L Lp P AU < > = 70 80 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 ML QL L LA F M E ME 
BI 08 02 -- 01 02 02 03 05 -- -- 01 02 07 -- -- 01 03 -- 05 01 01 07 08 -- 01 08 02 02 

UNI 30 12 03 04 06 09 30 06 01 -- 10 07 22 05 01 02 20 15 03 04 10 26 19 04 07 32 16 04 

 
Gráfico 5.70 – Distribuição do uso de matéria-prima por decapagem (02), lascas brutas, Fase 04 do Justino: 
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Legenda para o eixo x: 01 = decapagem 15 e 07 = decapagem 09. 

 
No estudo dos talões o mais comum é o cortical representado por 52,77% dos 

exemplares deste conjunto. Ocorrem ainda os talões do tipo liso plano (19,44%), liso plano 

preparado (4,16%) e parcial (6,94%). Em doze lascas (16,66%), não há talão sendo cinco de 

quartzo, seis de arenito silicificado e uma de sílex. Na análise geral pode-se observar que são 

suportes provenientes da fase primeira do processo de redução (83,33%), na maioria de quartzo 

(41,66%) e de arenito silicificado (50,0%), sendo que apenas houve ocorrência de apenas um 

exemplar de sílex. 
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Gráfico 5.71 – Superfície cortical nas lascas brutas, Fase 04 do Justino: 
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Tabela 5.189 – Características gerais das lascas brutas com talão ausente, Fase 04 do sítio Justino: 

Registro Decapagem  Morfologia 
Matéria-
prima 

Superfície 
cortical C L E P 

Comprimento x 
largura Espessura 

25563 15 Trapezoidal Sílex <50% 44 41 14 26 Quase longa  Espessa 
28114 15 Quadrangular Arenito S. < 50% 43 16 03 09 Laminar Fina 
20580 15 Triangular cortical Quartzo > 50% 57 27 08 21 Longa Média 
28242 14 Trapezoidal Quartzo > 50% 67 62 21 113 Quase longa  Muito espessa 

16940 14 Quadrangular Arenito S. < 50% 77 44 20 112 Quase longa Espessa 
28785-2 13 Quadrangular cortical Arenito S. > 50% 54 36 10 32 Quase longa  Média 
16428 13 Triangular Arenito S. < 50% 77 55 10 52 Longa Média 
4322-1 12 Triangular Quartzo < 50% 43 33 18 33 Quase longa Espessa 
18946 11 Quadrangular cortical Quartzo  > 50% 60 35 23 70 Longa  Muito espessa 

30807 11 Trapezoidal Arenito S. Ausente 35 28 03 05 Longa Fina 
12174 09 Triangular Arenito S. < 50% 38 22 09 12 Longa Média 
10274 09 Quadrangular Quartzo Ausente 55 30 10 24 Longa Média 

 

Entre as lascas com talão cortical existe uma regularidade na relação entre os 

ângulos interno e externo visto que dez peças apresentam ‘ângulo interno inferior ao externo’, 

dezoito ‘interno maior que o externo’ e dez apresentaram ângulo igual. São suportes com medidas 

superiores a 90º (tanto ângulo interno e externo, exceto por um exemplar com ângulo interno igual 

a 70º). Naquelas com talão liso plano, a maioria apresentou ângulo interno maior que o externo 

(treze lascas) e apenas uma lasca apresentou ângulo interno igual ao externo (lasca triangular de 

quartzo). Todas apresentaram ‘ângulo interno superior a 90º’. Já em relação à medida dos ângulos 

externos, 14,28% das lascas apresentaram ângulo inferior a 90º e 85,72% igual ou superior a 90º. 

Finalmente, entre as lascas com talão liso plano preparado (três suportes), uma apresentou ‘ângulo 

interno inferior ao externo’ e duas ‘interno superior’. No tocante à medida do ângulo interno uma 

apresentou ângulo igual a 90º e duas apresentaram igual a 100º, no externo duas 90º e uma 110º. 

Tabela 5.190 – Talão e outras variáveis, lascas brutas, Fase 04 do Justino: 
 A�GULO Â�GULO I�TER�O  Â�GULO EXTER�O COMP X LARG ESPESSURA 

I<E I>E I=E 70 80 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 ML QL L LAM F M E ME 

Cortical 10 18 10 01 -- 09 05 19 04 -- 02 03 11 07 05 09 17 11 01 03 22 10 03 

Liso Plano 11 13 01 -- -- 01 02 10 01 01 01 08 04 -- -- 01 07 05 -- 02 07 04 01 

Liso plano 
preparado 

01 02 -- -- -- 01 02 -- -- -- -- 02 -- 01 -- -- 01 01 01 01 02 -- -- 

Parcial -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 03 01 01 -- 04 01 -- 

Ausente -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 05 06 01 02 05 03 02 

 
 
 



 

 
376 

Gráfico 5.72 – Relação comprimento x espessura das lascas brutas, Fase 04 do Justino: 
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Gráfico 5.73 – Espessura das lascas brutas, Fase 04 do Justino: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Muito Espessas

Espessas

Médias

Finas

 

Sobre as dimensões destas lascas podemos classificá-las como peças de 

dimensões médias, sem grandes modificações no que tem sido observado nos conjuntos 

artefatuais anteriores. Na comparação ‘comprimento versus largura’, onze são lascas muito largas, 

trinta e três quase longas, vinte e quatro longas e quatro laminares. No tocante à espessura, oito são 

suportes finos, quarenta médios, dezoito espessos e apenas seis muito espessos.   

Finalmente o estudo dos artefatos traz algumas especificidades para este conjunto 

que são muito interessantes para a compreensão dos modelos de ocupação do Justino. Está 

constituído por quarenta e cinco exemplares, a saber: (01) treze lascas quadrangulares; (02) duas 

lascas triangulares; (03) quatro raspadores sobre lasca quadrangular; (04) seis raspadores sobre 

seixo unifaciais; (05) duas lascas triangulares corticais; (06) dez raspadores sobre bloco; (07) duas 

lascas quadrangulares corticais; (08) quatro lascas trapezoidais; (09) duas lascas semicirculares. 

  A matéria-prima dominante é o quartzo (vinte e seis artefatos), mas havendo 

número significativo de artefatos de sílex (dez); arenito silicificado (oito) e um exemplar em 

quartzo hialino. 

  Não há um padrão regular para o uso da matéria-prima entre os artefatos, 

ocorrendo todos os tipos nos diferentes implementos deste conjunto. 
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Gráfico 5.74 – Freqüência de matéria-prima entre os artefatos, Fase 04 do Justino: 
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Tabela 5. 190-1 – Morfologia dos artefatos e outras categorias, Fase 04 do Justino: 

 Matéria-prima Superfície cortical Tecnologia Talão 
 Quartzo Sílex Arenito S. Hialino Ausente <50% > 50% UNI BI Talhe Cortical Liso Plano Ausente 

Quadrangular 05 04 03 01 04 09 -- 11 02 -- 02 08 03 
Triangular 01 01 -- -- -- 02 -- 02 -- -- -- 01 01 
Rasp lasca 01 -- 03 -- -- 04 -- 04 -- -- 01 -- 03 
Rasp seixo 03 01 02 -- -- 01 05 -- -- 06 -- -- -- 
Triangular c. 01 01 -- -- -- 01 01 02 -- -- 01 01 -- 
Rasp bloco 10 -- -- -- 05 05 -- -- -- 10 -- -- 10 

Quadrangular c. 01 01 -- -- -- -- 02 02 -- -- 02 -- -- 
Trapezoidal 03 01 -- -- -- 04 -- 04 -- -- 03 01 -- 
Semicircular 01 01 -- -- 01 01 -- 02 -- -- -- 01 01 

 
Tabela 5.191 – Dados comparativos, matéria-prima e outras variáveis, artefatos, Fase 04, Justino: 

 CÓRTEX TEC�OLOGIA DEBITAGEM TALÃO A�GULOS 

 AU < > Uni Bi  T 01 02 03 04 C LP AU I<E I>E I=E 
Quartzo 02 16 08 11 02 11 12 -- -- 14 07 05 14 01 04 07 

Sílex -- 07 02 09 -- -- 05 -- 01 03 02 03 04 -- 04 01 

Arenito S. 02 04 01 06 -- 01 04 -- 01 02 01 03 03 01 03 -- 

Hialino 01 -- -- 01 -- -- 01 -- -- -- -- 01 -- -- 01 -- 
Legenda: AU – ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; T – talhe; 01 – apresenta todos os 
estigmas de debitagem; 02 – ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e direção de 
debitagem inferidos, talão ausente; 04 – nada identificado; C – cortical; LP-liso plano; AU – ausente. 
 

  Em 88,88% dos artefatos ocorre algum tipo de superfície cortical (vinte e sete 

inferior a metade da peça e em treze em mais da metade), sendo que em apenas 11,12% não 

ocorre córtex (lascas quadrangulares, duas de quartzo e duas de arenito silicificado). 

Gráfico 5.75 – Comparação entre matéria-prima e superfície cortical, artefatos, Fase 04 do Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 – córtex ausente; 2 – córtex < 50%; 3 – córtex > 50%. 
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  Referente às técnicas de debitagem apenas duas lascas foram obtidas pela técnica 

bipolar (7,40%), o restante está representado por lascas unipolares. No conjunto dezesseis peças 

(35,55%) são produtos de talhes, sendo seis raspadores unifaciais sobre seixo e dez raspadores 

sobre bloco de quartzo. 

  Entre os produtos de debitagem o talão mais presente foi o liso plano (doze 

artefatos equivalente a 41,37%), seguido pelos artefatos com talão cortical (dez peças equivalente a 

34,48%) e os ausente (sete peças equivalentes a 24,13%). Dos artefatos com presença de talão dois 

apresentaram ‘ângulo interno inferior ao externo’, doze ‘interior maior ao externo’ e oito iguais. 

Tabela 5.192 – Ângulo interno e externo dos artefatos, Fase 04 do Justino: 
Ângulos (medidas) Ângulo Interno Ângulo externo 

70 -- 01 
80 -- -- 
90 04 10 
100 04 07 
110 14 04 

 
Tabela 5.193 – Dados comparativos, talão e outras variáveis, artefatos, Fase 04 do Justino: 

 
Ângulo Interno Ângulo Externo Ângulos Comprimento x largura Espessura 
90 100 110 70 80 90 100 110 I<E I>E I=E ML QL L LAM F M E ME 

LP 01 01 10 01 -- 07 02 02 -- 09 03 01 03 05 03 05 05 02 -- 
Cortical 03 03 04 -- -- 03 05 02 02 03 05 -- -- 04 02 -- 02 07 01 
Ausente -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10 10 02 01 01 03 18 
Legenda: LP – liso planto; ML – muito largo; QL – quase longo L – longa, LAM – laminar; F – fino; M – médio; E – espesso; ME – muito espesso. 

 

  No tocante às dimensões dos artefatos observamos mudanças significativas em 

relação aos conjuntos artefatuais anteriores. Os dados estatístico-comparativos demonstram um 

aumento significativo no tamanho e peso dos artefatos, sendo alguns (6,66%), pesando acima de 

200g. Tal realidade pode ser resultado da menor necessidade de portabilidade dos instrumentos 

em função da provável diminuição da mobilidade residencial e mesmo das novas estruturas 

produtivas advindas destas mudanças (ver tabela 5.194). 

Tabela 5.194 – Comparação entre as dimensões dos artefatos das Fases 02, 03 e 04 do Justino (em porcentagem): 
 FASE 02 (caçadores coletores) FASE 03 (transição) FASE 04 (agricultores ceramistas) 

 C L E P C L E P C L E P 
1-50 70,58 94,11 100,0 88,73 72,97 91,89 100,0 75,67 48,88 91,11 100,0 62,22 
51-100 29,51 5,88 -- 11,76 27,02 8,10 -- 18,91 51,11 8,88 -- 11,11 
101-150 -- -- -- -- -- -- -- 5,40 -- -- -- 8,88 
151-200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,66 
201-250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,66 

Medidas em milímetros e peso em gramas. C = comprimento; L = largura; E = espessura; P = peso. 
 

Os artefatos deste conjunto variam entre 21 e 100 mm de comprimento, com 

maior expressão entre 51 e 60 (35,55%) do total; entre 07 e 70 mm de largura, com maior 

expressão entre 31 e 40 mm (31,11%) e 05 e 50 mm de espessura. Na comparação da variável 

‘espessura’ com as demais ocupações, observa-se um constante aumento na espessura dos 
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artefatos, sendo que nesta Fase há uma maior ‘diluição’ entre as categorias, com maior 

concentração entre 11 e 20 mm (35,55%). Na comparação entre comprimento e largura, os 

resultados foram: um artefato muito largo, dezessete quase longos, dezenove longos e sete 

laminares. Na variável 'espessura', seis foram classificados como finos; oito foram definidos como 

médios; doze como espessos; e dezenove como muito espessos. 

Tabela 5.195 – Variáveis quantitativas dos artefatos, Fase 04 do Justino: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- 01 12 07 
11-20 -- 05 16 08 
21-30 05 10 02 06 
31-40 11 14 07 03 
41-50 06 11 01 04 
51-60 16 02 -- 02 
61-70 03 02 -- 01 
71-82 02 -- -- 02 
81-90 01 -- -- -- 
91-100 01 -- -- -- 
101 – 150 -- -- -- 04 
151 –200 -- -- -- 03 
201 – 250 -- -- -- 03 

 

Gráfico 5.76 – Comparação entre dimensões dos artefatos, Fase 04 do Justino: 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q
td

.

Comprimento Largura Espessura

 
Legenda do eixo x: 1 = 1 a 10 mm; 10 = 91-100 mm. 

 

Quando comparados às lascas brutas, os artefatos da Fase 04 são maiores, muito 

entre as categorias ‘longos’ e ‘laminares’, o que permite a inferência de que são ferramentas 

fabricadas para o uso local, haja vista que a portabilidade (e mesmo flexibilidade no uso), acaba 

sendo afetada por este aumento gradual no conjunto artefatual. 

 

Tabela 5.196 – Comparação entre Fases de ocupação da variável espessura (porcentagem), sítio Justino: 
 FASE 02 FASE 03 FASE 04 

1-10 52,94 24,32 26,66 
11-20 41,17 56,75 35,55 
21-30 -- 18,91 4,44 
31-40 -- -- 15,55 
41-50 5,88 -- 2,22 
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Gráfico 5.77 – Comparação ‘comprimento versus largura’ entre lascas brutas e artefatos, Fase 04 do Justino: 
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Legenda para o eixo x: 1 = lascas brutas; 2 = artefatos. 
 

  Os retoques deste conjunto estão representados por 100% do tipo ‘em escamas’ 

na maioria do tipo curto (66,64%), mas também há a ocorrência dos longos (33,33%). No tocante 

a posição, 55,55% são retoques diretos, 37,03% são inversos e 7,40% são bifaciais. Entre os 

retoques do tipo direto 46,66% estão localizados no bordo direito, 33,33% no esquerdo e 26,66% 

no distal. Deste montante, 66,66% são contínuos e 33,34 descontínuos 73,34% curtos e 26,66% 

longos. Nos inversos 30% estão localizados no bordo direito, 50% no esquerdo e 20% no distal. 

Deste total, 60% contínuos e 40% descontínuos; 50% curtos e 50% longos.  

Tabela 5.197 – Comparação entre retoques Diretos, Inversos e Bifaciais: 

Posição 
Localização Repartição Extensão 

Direito Esquerdo Distal Contínuo Descontínuo Curto Longo 
Direto 46,66 33,33 26,66 66,66 33,33 73,34 26,66 
Inverso 30,0 50,0 20,0 60,0 40,0 50,0 50,0 
Bifacial 100,0 100,0 -- 100,0 -- 100,0 -- 

 
Tabela 5.198 – Análise dos retoques artefatos (produtos de debitagem), Fase 04, Justino: 
Decap Registro Posição Localização Repartição Extensão Inclinação Morfologia 

DR IV BI AL DI E D CT DC CU LG IN A SM ES EC PR 
15 11410 +      + +  +    +  +  

15 28511   +   + + +  +    +  +  

15 28548  +    +  +   +   +  +  

15 11415 +    +    + +   +   +  

14 28798 +      +  + +    +  +  

14 11026 +      + +   +   +  +  

14 12024 +     +  +  +    +  +  

14 6328   +  + + + +  +    +  +  

13 27470 +     +  +  +    +  +  

12 20767  +    +   +  +   +  +  

12 5796 +     +  +  +    +  +  

12 28064 +    +   +  +    +  +  

11 28724  +     + +  +    +  +  

10 7010  +   +   +   +   +  +  

10 23431-1  +   +   +   +   +  +  

10 15809 +     +  +   +   +  +  

10 12245  +    +   +  +   +  +  

10 28045 +    +   +   +   +  +  

10 28005 +    +  + +  +    +  +  

09 27996  +    +  +  +    +  +  

09 23591  +    +  +  +    +  +  

09 12656  +   +    + +    +  +  

09 3278 +    +    +  +   +  +  
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Decap Registro Posição Localização Repartição Extensão Inclinação Morfologia 
DR IV BI AL DI E D CT DC CU LG IN A SM ES EC PR 

09 7538  +     +  + +    +  +  

09 15539 +    +   +  +    +  +  

09 23211 +    +    + +    +  +  

09 10679 +     +   + +    +  +  

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; Tt: total; CT: contínuo; DC: descontínuo; CU: 
curto; LG: longo; IN: invasor; A: abrupto; SM: semi-abrupto; ES: escama; EC: escalariforme; PR: paralelo. 
 
Tabela 5.199 – Análise da localização dos retoques artefatos (produtos de debitagem) x morfologia e medidas, Fase 04: 

Decap Registro 
Posição Localização 

Morfologia C x L e Espessura 
DR IV BI DI E D 

15 11410 +     + Raspador sobre lasca Longo e muito espesso 
15 28511   +  + + quadrangular Quase longa e espessa 
15 28548  +   +  Triangular cortical Longa e espessa 
15 11415 +   +   Quadrangular Longa e fina 
14 28798 +     + Quadrangular cortical Muito larga e espessa 
14 11026 +     + Quadrangular Muito larga e média 
14 12024 +    +  Triangular Laminar e média 
14 6328   + + + + Semicircular Quase longa e média 
13 27470 +    +  Quadrangular Longa e espessa 
12 20767  +   +  Triangular cortical Longa e média 
12 5796 +    +  Trapezoidal Longa e média 
12 28064 +   +   Quadrangular Longa e espessa 
11 28724  +    + Quadrangular bipolar Longa e espessa 
10 7010  +  +   Quadrangular cortical Quase longa e espessa 
10 23431-1  +  +   Semicircular Quase longa e média 
10 15809 +    +  Quadrangular bipolar Longa e espessa 
10 12245  +   +  Trapezoidal Quase longa e média 
10 28045 +   +   Trapezoidal Muito larga e média 
10 28005 +   +  + Trapezoidal Muito larga e espessa 
09 27996  +   +  Quadrangular Longa e fina 
09 23591  +   +  Quadrangular Laminar e fina 
09 12656  +  +   Quadrangular Quase longa e espessa 
09 3278 +   +   Quadrangular Longa e espessa 
09 7538  +    + Quadrangular Quase longa e fina 
09 15539 +   +   Quadrangular Laminar e fina 
09 23211 +   +   Quadrangular Laminar e muito espessa 
09 10679 +    +  Triangular Longa e fina 

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; N: alternante; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; C x L: comprimento x largura. 
 
Tabela 5.200 – Dados comparativos retoques e outras variáveis, artefatos (produtos de debitagem), Fase 04, Justino: 

RG 
Localização do córtex 

 
Tipo do talão 

Localização do 
retoque 

Posição Morfologia 

 FE TL Di BDE Ce C LP P AU DIS E D D IV BI AL ES PR 

11410     +    +   + +    +  

28511     +    +  + +   +  +   

28548 +     +     +   +   +  

11415 Ausente   +   +   +    +  
28798 +     +      + +    +  
11026 Ausente   +     + +    +  

12024 +     +    +  +    +  

6328   +    +   + + +   +  +  

27470    +  +     +  +    +  
20767 +      +    +   +   +  

5796    +  +     +  +    +  

28064 +        + +   +    +  

28724   +    +     +  +   +  

7010 +     +    +    +   +  
23431-1 Ausente     + +    +   +   

15809    +   +    +  +    +  

12245 +      +    +   +   +  

28045  +    +    +   +    +  
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RG 
Localização do córtex 

 
Tipo do talão 

Localização do 
retoque 

Posição Morfologia 

 FE TL Di BDE Ce C LP P AU DIS E D D IV BI AL ES PR 

28005  +    +    +  + +    +  

27996 Ausente  +    +   +   +  

23591 Ausente  +    +   +   +  

12656    +  +    +    +   +  

3278    +  +    +   +    +  

7538   + +  +      +  +   +  

15539   +    +   +   +    +  

23211    +     + +   +    +  

10679    +     +  +  +    +  

                   

Legenda – RG: registro geral; FE: face externa; TL – talão; Di – distal; Ce – central; BDE: bordo direito ou esquerdo; AU: ausente; LP: liso-plano; C: 
cortical; PP: liso plano preparado; DIE: Diedro; AU: ausente; DIS: distal; DI: distal; DI: direito; E: esquerdo; IV: inverso; D: direto; BI: bifacial; AL: alterno; 
ES: escama; PR: paralelo. 

 
5.2.2.5. Conjunto artefatual de grupos de agricultores ceramistas, Fase 05 do Justino, 

decapagens 08 a 01: 

  A Fase 05 do sítio Justino corresponde ao Cemitério A (Vergne, 2002, 2004). É o 

momento de menor diversidade em termos tecnológicos, apresentando cerâmica alisada quase em 

sua totalidade e implementos líticos muito simples e com poucas ações transformativas pós-

debitagem, como exemplo podemos citar a quantidade reduzida de artefatos stricto-sensu: quarenta 

e oito peças equivalentes a 1,91% do conjunto artefatual. Está datada entre 2530 ± 70 AP 

(decapagem 08), 1780 ± 60 AP (decapagem 06) e 1280 ± 45 AP (decapagem 03). Este é o período 

com maior concentração e densidade de vestígios materiais observáveis no solo arqueológico, 

representados por um grande número de elementos cerâmicos (8667 fragmentos), ferramentas líticas 

(2513), manchas no solo (46), estruturas de combustão (17) e restos faunísticos (1972). 

Tabela 5.201 – Elementos líticos da Fase 05, Justino: 

Decap 
VESTÍGIOS LÍTICOS OUTROS REMA�ESCE�TES 

TOTAL 
RES LB � PER ART TOTAL CER EC ME MC MV MCZ RA 

08 568 14 05 05 07 599 942 02 08 01 01 01 238 1792 
07 462 11 07 06 08 494 716 01 16 -- -- -- 293 1026 
06 190 12 02 03 07 214 752 -- 12 -- 03 -- 197 1178 
05 225 15 -- 06 06 252 834 03 23 -- -- -- 218 1330 
04 222 13 02 04 05 246 772 02 04 -- 01 -- 64 1089 
03 218 12 01 02 09 242 792 05 28 -- 11 02 366 1446 
02 200 13 05 03 -- 221 1944 03 18 -- 02 02 314 2504 
01 202 20 12  05 06 245 1915 01 13 -- -- -- 282 2456 

TOTAL 2287 110 34 34 48 2513 8667 17 122 01 18 05 1972 12821 
Legenda: RES = resíduo; LB = lasca bruta; N = núcleo; PER = percutor; ART = artefato; CER = fragmentos cerâmicos; EC = estruturas de combustão; ME = mancha escura; MC = 
mancha clara; MV = mancha vermelha; MCZ = mancha cinza; RA = resto alimentar. 
 

A Fase 05 em função de certas características de seus remanescentes culturais, 

sobretudo devido à existência (ou não) de sepultamentos, foi aqui dividida em duas fases de 

ocupação a primeira entre as decapagens 08 e 04, e a segunda entre as decapagens de número 03 e 

01, tendo como base a presença ou ausência de sepultamentos. Entretanto, quando observado 

exclusivamente os conjuntos artefatuais, percebemos uma imensa singularidade em suas 
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características estruturais, desta forma optamos em analisar os conjuntos das duas ocupações 

como uma totalidade. 

Gráfico 5.78 – Comparação entre conjuntos líticos das Fases 04 e 05, Justino: 
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Legenda eixo x: 1 = Fase 05; 2 = Fase 04. 
 
Gráfico 5.79 – Comparação entre remanescentes cultural Fases 04 e 05, Justino: 
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 Legenda eixo y: 1 = vestígios líticos; 2 = elementos cerâmicos; 3 = manchas e estruturas de combustão; 4 = restos faunísticos. 
 

A indústria lítica da Fase 05, quantitativamente superior às demais, está constituída 

por 2513 (dois mil quinhentos e treze elementos), sendo que desse total a maior parte está formada 

por resíduos do processo de lascamento (91,0%), fato que colabora com a hipótese de que esta 

atividade estava sendo desenvolvida com certa intensidade no sítio neste período ocupacional.  

Tabela 5.202 – Vestígios líticos da Fase 05 do Justino: 
 Quantidade % no conjunto 
Núcleos 34 1,35 
Percutores 34 1,35 
Lascas brutas 110 4,37 
Resíduos 2287 91,00 
Artefatos 48 1,91 

 

  Na análise da matéria-prima não há mudanças significativas em relação à Fase 

04. O quartzo representa 74,81% do total, seguido pelo sílex (12,45%), granito (5,45%), arenito 

silicificado (4,37%), quartzito (2,22%), quartzo hialino (0,63%) e ocre (0,27%). 

Como na Fase 04, o quartzo ocupa um papel superior às demais matérias-primas 

utilizadas, confirmando mais uma vez nossa hipótese que o grupo passa a ocupar uma posição 

mais sedentária na área e colocando o Justino como base em seus sistemas operacionais, visto que 

comparando aos demais sítios contemporâneos a ele neste período, há um uso superior do sílex e 
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do arenito silicificado nestes últimos, sobretudo para manufatura de artefatos stricto-sensu. Sendo 

assim, acreditamos que há uma preferência em manufaturar implementos em sílex (e arenito 

silicificado ou quartzito), para a execução de atividades fora do sítio base, enquanto para as 

atividades momentâneas foram confeccionadas ferramentas pouco duráveis sem muitas 

transformações pós-debitagem, portanto, expeditas. 

Tabela 5.203 – Matéria-prima por morfologia, Fase 05 do Justino: 

 
Resíduos Artefatos Lascas brutas �úcleos Percutores Qtd. Total 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Quartzo 1752 76,60 29 60,41 73 66,36 21 61,76 05 14,70 1880 74,81 
Sílex 278 12,15 10 20,83 20 18,18 05 14,70 -- -- 313 12,45 

Arenito S. 81 3,54 06 12,50 12 10,90 04 11,76 07 20,58 110 4,34 
Quartzito 35 1,53 03 6,25 04 3,63 03 8,82 11 32,35 56 2,22 
Granito 124 5,42 -- -- 01 0,90 01 2,94 11 32,35 137 5,45 
Hialino 10 0,43 -- -- -- -- -- -- -- -- 10 063 
Ocre 07 0,30 -- -- -- -- -- -- -- -- 07 0,27 
TOTAL 2287 91,00 48 1,35 110 4,32 34 1,35 34 1,35 2513 100,0 

 

Analisando o tipo de matéria-prima por morfologia, os resíduos de quartzo são 

os que mais aparecem no conjunto artefatual (69,71% do total de vestígios nesta Fase), seguidos 

pelos resíduos de sílex que perfazem 11,06% da indústria, resíduos de granito (4,93%) e resíduos 

de arenito silicificado (3,22%). Entre os instrumentos, os mais comuns são as lascas brutas de 

quartzo (2,90%) e os artefatos de quartzo (1,15%). 

Tabela 5.204 – Dez primeiros componentes da Indústria lítica da Fase 05 por morfologia e matéria-prima: 
 Quantidade % no conjunto 
Resíduos de quartzo 1752 69,71 
Resíduos de sílex 278 11,06 
Resíduos de granito 124 4,93 
Resíduos de arenito silicificado 81 3,22 
Lascas brutas de quartzo 73 2,90 
Resíduos de quartzito 35 1,39 
Artefatos de quartzo 29 1,15 
Núcleos de quartzo 21 0,83 
Lascas brutas de sílex 20 0,79 
Lascas brutas de arenito silicificado 12 0,47 
OUTROS COMPONENTES 88 3,50 

   

  Os resíduos de lascamento representam a grande maioria deste conjunto 

artefatual, equivalente a 91,0% do total. Entre os resíduos, por sua vez são as estilhas que têm 

maior representatividade totalizando 1071 elementos (46,82% dos resíduos). Para análise 

tecnológica foram divididas em estilhas (provenientes dos processos de redução do núcleo e ações 

transformativas pós debitagem, equivalente a 752 peças ou 32,88% dos resíduos), estilhas iniciais 

(provenientes do processo inicial de redução, equivalente a 200 exemplares ou 8,74% dos 

resíduos), estilhas de refrescamento do bordo (provenientes de ações de retoque, manutenção ou 

reparo, equivalentes a 119 exemplares ou 5,20% dos resíduos).  
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Como na Fase anterior, podemos inferir que o processo de lascamento, ou pelo 

menos parte dele, estava sendo levado a cabo no assentamento, sobretudo para a produção de 

artefatos expeditos. Além disso, pode-se supor que parte desta produção foi levada para outros 

locais, uma vez que no solo arqueológico evidenciado pelas escavações a quantidade de 

instrumentos é relativamente baixa (6,28%).  

Tabela 5.205 – Resíduos de lascamento por decapagem, Fase 05, Justino: 
 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL 

 Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Estilha 170 29,92 180 38,96 83 43,68 90 40,0 79 35,58 84 38,53 68 34,0 77 38,11 752 32,88 
Estilha 
inicial 

131 5,45 12 2,59 09 4,73 02 0,88 08 3,60 17 7,79 10 5,0 11 5,44 200 8,74 

Estilha 
resfrec. 

55 9,68 30 6,49 -- -- 08 3,55 10 4,50 02 0,91 05 2,5 09 4,45 119 5,20 

Resíduo 242 42,60 193 41,77 76 40,0 90 40,0 89 40,09 82 37,61 92 46,0 70 34,65 934 40,83 
Resíduo 
de bloco 

44 7,74 31 6,70 -- -- 24 10,66 25 11,26 26 11,92 17 8,5 31 15,34 198 8,65 

Frag 
proximal  

-- -- 04 0,86 01 0,52 03 1,33 03 13,51 01 0,45 -- -- 01 0,49 12 0,52 

Frag 
distal  

05 0,88 09 1,94 01 0,52 03 1,33 01 0,45 01 0,45 02 1,0 01 0,49 23 1,00 

Frag de 
percutor 

21 3,69 03 0,64 03 1,57 05 2,22 04 1,80 03 1,37 06 3,0 02 0,99 47 2,05 

Ocre -- -- -- -- -- -- -- -- 01 0,45 -- -- -- -- -- -- 01 0,04 
Frag 
mesial 

-- -- -- -- -- -- -- -- 01 0,45 -- -- -- -- -- -- 01 0,04 

TOTAL 568 100,0 462 100,0 190 100,0 225 100,0 222 100,0 218 100,0 200 100,0 202 100 2287 100,0 

  

A suposição de que a quantidade de resíduos é decorrente do processo de 

lascamento de instrumentos que seriam depositados enquanto mobiliário funerário não é, sob 

nossa análise, coerente. Uma observação minuciosa das características dos treze artefatos stricto-

sensu evidenciados enquanto bens funerários do Cemitério A, ou mesmo das setenta e nove lascas 

brutas; percebe-se que são ferramentas com evidências claras de utilização e, em alguns casos, de 

manutenção e reparo; fatores que juntos descartam a possibilidade do processo de lascamento no 

Justino estar respondendo ‘exclusivamente’ questões ritualísticas. 

Tabela 5.206 – Distribuição de matéria-prima dos resíduos por decapagem, Fase 05, Justino: 
 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL % 

Quartzo 426 359 148 175 164 176 147 157 1752 76,60 
Sílex 80 51 27 26 24 17 34 19 278 12,15 

Arenito Silicificado 09 09 03 06 13 07 12 22 81 3,54 
Quartzito 05 14 04 05 02 02 03 -- 35 1,53 
Granito 41 24 06 13 16 10 04 04 124 5,42 
Ocre 03 01 -- -- 03 -- -- -- 07 0,30 
Hialino 04 04 02 -- -- -- -- -- 10 0,43 
TOTAL 568 462 190 225 222 218 200 202 2287 100,0 

 
  Os núcleos da Fase 05 estão representados por dezenove exemplares do tipo 

quadrangular, nove do tipo globular e seis do tipo cônico. Os tipos quadrangulares têm 

predominância àqueles de quartzo (89,47%), já nos núcleos cônicos e globulares as matérias-

primas mais presentes são o sílex, arenito silicificado e o quartzito. 
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Todos os núcleos são pouco explorados, sendo que a maior parte deles (97,05%) 

apresenta planos de percussão corticais. Não há preocupação no preparo de planos de percussão 

de modo a estabelecer uma seqüência lógica dos gestos para obtenção de suportes mais 

‘controlados’ ou economia da matéria-prima, ao contrário, observa-se um uso aleatório desses 

planos, acompanhado de golpes ‘imprecisos’ que resultaram em lascas pouco controladas e, 

portanto, de uso expediente. Estes suportes são corticais ou semicorticais apresentaram morfologia 

quadrangular ou trapezoidal, na maioria, apresentando talão cortical. Tais dados vão de encontro à 

realidade dos instrumentos evidenciados nesta Fase: das cento e dez lascas brutas, por exemplo, 

54,54% apresentaram talão cortical; 29,09% apresentaram talão liso plano; 12,72% ausente; 

2,72% apresentaram talão parcial e 0,69% apresentaram diedro. 

Gráfico 5.80 – Matéria-prima dos núcleos, Fase 05, Justino: 
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  Os suportes com talão liso plano são decorrentes dos processos mais adiantados 

da debitagem. Na análise dos núcleos pode-se supor que resultariam em lascas com talão liso 

plano e com presença de superfície cortical em sua parte central e/ ou distal. Novamente os dados 

se confirmaram com os resultados das análises dos instrumentos, com 48,33% das lascas tendo 

este perfil. 

  Dos trinta e quatro núcleos evidenciados, treze se encontram esgotados e vinte 

uma peças apresentam possibilidade de produção de novos planos para retiradas de suportes. 

Desse montante, dezenove apresenta superfície cortical em menos de 50% da peça, quatorze 

apresentam em mais de 50% e apenas um exemplar de sílex não apresentou superfície cortical. 

  Há um equilíbrio número em relação à quantidade de planos de percussão das 

peças, mas, geralmente, as de quartzo são unidirecionais ou bi, enquanto as de sílex e arenito 

silicificado são multidirecionais. 

Os percutores compreendem 1,35% do conjunto artefatual. Estão constituídos por 

peças em quartzito (35,29%), granito (32,35%), arenito silicificado (20,58%) e quartzo (11,76%).  

São na maioria do tipo globular (58,82%), mas há ainda os alongados (29,41%) e os instrumentos 

duplos: mãos de pilão e percutor (8,82%) e os percutores e bigornas (2,94%). Entre os percutores/ 
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mãos dois exemplares são de quartzito e um de arenito, estratigraficamente localizados entre as 

decapagens 01 e 03. Já o percutor/ bigorna é de granito, localizado na decapagem 04. Em termos 

estratigráficos podemos afirmar que há uma distribuição regular entre os percutores, em média 

quatro exemplares por decapagem. 

Gráfico 5.81 – Planos de percussão dos núcleos, Fase 05, Justino: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Multidirecional

Bidirecional

Unidirecional

   

Tabela 5.207 – Peso dos percutores, Fase 05, Justino: 
 Quantidade Porcentagem 

1 – 50g 01 2,94 
51 – 100 05 14,70 
101 – 150 01 2,94 
151 – 200 04 11,76 
201 – 250 04 11,76 
> 250 07 20,58 
> 500 08 23,52 
> 1000 04 11,76 

 

A observação macroscópica destes instrumentos levantou a hipótese que esses 

seriam maiores e mais pesados que aqueles evidenciados nas Fases anteriores. Empiricamente este 

fato fora comprovado, sendo que a maior parte está constituída por peças com peso acima de 250g. 

As lascas brutas desse conjunto estão representadas por cento e dez elementos, 

sendo que 68,18% são de quartzo, 18,18% sílex, 10,90% de arenito silicificado e 0,90 de granito. 

Tabela 5.208 – Distribuição da matéria-prima das lascas brutas por decapagem, Fase 05 do Justino: 

 
08 07 06 05 04 03 02 01  

Qtd. %* Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Quartzo 10 9,09 07 6,36 07 6,36 09 8,18 11 10,0 07 6,36 10 9,09 14 12,72 
Arenito S. 01 0,90 06 5,45 01 0,90 03 2,72 -- -- -- -- -- -- 01 0,90 
Sílex 03 2,72 -- -- 02 1,80 03 2,72 01 0,90 03 2,72 03 2,72 05 4,54 

Quartzito -- -- -- -- 01 0,90 -- -- 01 0,90 02 1,80 -- -- -- -- 
Granito -- -- -- -- 01 0,92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

* Porcentagem diz respeito ao total do conjunto (110 peças). 

  A grande maioria está constituída por lascas corticais de quartzo (ou 

semicorticais), essas provenientes do processo inicial de debitagem. A hipótese de restrição deste 

tipo de matéria-prima pode ser facilmente descartada pela análise do conjunto artefatual como um 

todo e da própria disponibilidade desta rocha na região. Os núcleos de quartzo, por exemplo, 

apresentam capacidade de novas retiradas e muitos foram muito pouco explorados.  
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Assim, é mais provável que a cultura material lítica evidenciada no solo 

arqueológico do Justino nesta Fase esteja relacionada aos processos comuns de obtenção de 

ferramentas expeditas para o desenvolvimento das atividades doméstico-cotidianas (cortar, raspar, 

triturar, macerar etc.), sobretudo quando partimos da hipótese de que regionalmente podemos falar 

sobre complexo situacional de sítios, onde cada locação ocuparia um papel especializado nos 

contextos organizacionais do grupo.  

Na análise da superfície cortical setenta e sete peças apresentaram córtex inferior à 

metade da peça (66,36%), vinte e oito são suportes corticais, com mais de 50% apresentando algum 

córtex (25,45%) e apenas nove peças (8,19%), não apresentaram córtex. 

A tecnologia de debitagem mais utilizada foi a unipolar, ocorrendo em 83,63% dos 

suportes, enquanto a bipolar foi verificada em apenas 16,36%, sendo que nesta última todas as peças 

apresentaram talão cortical, variável mais presente no conjunto como todo, ocorrendo em cinqüenta 

e nove lascas (53,03%), seguido por aquelas com talão liso plano (29,09%), ausente (12,72%), 

parcial (2,72%) e uma única com talão diedro, equivalente a 1,81%. O processo deu origem a lascas 

quadrangulares corticais (13,63%), quadrangulares semicorticais (32,72%), quadrangulares sem 

superfície cortical (8,18%) trapezoidais corticais (5,45%), trapezoidais semicorticais (18,18%), 

triangulares corticais (9,09%), triangulares semicorticais (7,27%) e semicirculares corticais (5,45%). 

No tocante às dimensões das peças, continua o predomínio dos suportes médios 

como fora observado na ocupação anterior, entretanto há um aumento considerável dos suportes 

laminares, ou seja, existe um predomínio de lascas mais finas e longas (tabela 5.209). Na 

comparação ‘comprimento versus largura’, vinte são lascas muito largas (18,18%), quarenta e 

duas quase longas (38,18%), vinte e cinco longas (22,72%) e vinte e três laminares (20,90%). No 

tocante à espessura, duas lascas muito finas (1,81%), doze finas (10,90%), quarenta e cinco 

médias (40,90%), trinta e nove espessas (35,45%), doze muito espessas (10,90%).  

 
Gráfico 5.82 – Dimensões das lascas brutas nas Fases do Justino: 
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Tabela 5.209 – Comparação da variável ‘comprimento x largura entre as Fases de ocupação: 
 FASE 01 FASE 02 FASE 03 FASE 04 FASE 05 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Muito larga 04 26,66 15 18,75 08 16,0 11 15,27 23 18,18 
Longa 07 46,66 37 46,25 24 48,0 33 45,83 42 38,18 

Quase longa 03 20,0 21 26,25 18 22,50 24 33,33 25 22,72 
Laminar 01 6,66 07 8,75 -- -- 04 5,55 23 20,90 

 

A Fase 05 apresentou um total de quarenta e oito artefatos stricto-sensu, que 

representam apenas 1,91% do conjunto. Estão constituídos por vinte e dois artefatos talhados 

(sendo onze raspadores sobre seixo unifacial e onze raspadores sobre bloco), quatro raspadores 

sobre lasca quadrangular e vinte e duas lascas retocadas, a saber: (01) duas semicirculares; (02) 

onze quadrangulares; (03) duas quadrangulares corticais; (04) um trapezoidal cortical; (05) cinco 

trapezoidais; (06) uma semicircular cortical. 

  A matéria-prima dominante é o quartzo (vinte e nove artefatos), mas havendo 

número significativo de artefatos de sílex (dez); arenito silicificado (seis) e três peças de quartzito. 

Como na Fase anterior não foi possível indicar uma recorrência específica entre morfologia e 

matéria-prima, ocorrendo todos os tipos nos diferentes implementos deste conjunto. 

  Entre os artefatos de quartzo entre as principais características podemos citar: (01) 

grande número de exemplares talhados, sobretudo raspadores sobre bloco; (02) entre os suportes 

provenientes do processo de debitagem, grande parte foi obtida pela técnica unipolar, sendo que 

apenas um exemplar, inclusive o único neste conjunto artefatual, apresentou estigmas do uso da 

técnica bipolar; (03) são peças quase longas, variando entre espessas e muito espessas. 

  Entre as peças de sílex temos quatro lascas retocadas e seis raspadores unifaciais 

sobre seixo. Entre os suportes debitados dois apresentam talão liso plano e dois corticais, sendo 

que na medida dos ângulos três apresentaram ângulo interno igual ao externo e uma interno 

superior ao externo (característica inversa à debitagem do quartzo onde mais de 50,0% das lacas 

apresentaram ângulo interno superior ao externo). Cinco exemplares são peças muito largas, 

quatro quase longas e uma longa, sendo que a maioria está constituída por artefatos espessos ou 

muito espessos (quatro peças para cada categoria), um fino e outro médio. 

  Dos artefatos de sílex dois são raspadores sobre seixo e quatro lascas retocadas, 

sendo que nessas últimas duas com talão cortical, uma com liso plano e outra ausente. Das peças 

com direção de debitagem, ponto de impacto e talão reconhecíveis, duas com ângulo interno 

superior ao externo e apenas uma inferior. Não houve um padrão relacionado às dimensões, visto 

que três são muito largas, duas quase longas e uma laminar, porém ambas classificadas como 

espessas ou muito espessas (três para cada categoria). 
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  E finalmente os artefatos de quartzito estão marcados pela presença de dois 

raspadores sobre seixo e apenas uma lasca retocada com talão ausente, quase longa e espessa. Os 

raspadores sobre seixo são peças quase longas e muito espessas, que receberam golpe de 

adelgaçamento em uma das extremidades para criar um bordo cortante. 

Tabela 5.210 – Dados comparativos, matéria-prima e outras variáveis, artefatos, Fase 05, Justino: 
 CÓRTEX TECNOLOGIA DEBITAGEM TALÃO 
 AU < > Uni Bi T 01 02 03 04 C LP P AU 

Quartzo 04 13 13 16 01 12 14 01 01 14 06 07 01 15 

Sílex -- 06 04 04 -- 06 04 -- -- 06 06 06 -- -- 
Arenito S. -- 04 02 04 -- 02 03 -- -- 03 02 01 -- 03 
Quartzito -- 01 02 01 -- 02 -- -- -- 03 -- -- -- 03 
Legenda: AU – ausente; > - menor que 50%; > - maior que 50%; UNI – unipolar; BI – bipolar; T – talhe; 01 – apresenta todos os estigmas de debitagem; 02 
– ponto de impacto e direção de debitagem conhecidos, talão ausente; 03 – ponto de impacto e direção de debitagem inferidos, talão ausente; 04 – nada 
identificado; C – cortical; LP – liso plano; AU – ausente; P – parcial. 
 
Tabela 5.211– Dados comparativos, matéria-prima e outras variáveis, artefatos, Fase 05, Justino: 

 Angulo interno Angulo externo Comparação 
 80 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 I<E I>E I=E 

Quartzo -- 03 02 05 03 01 -- 06 03 02 01 03 07 03 

Sílex 01 01 02 -- -- -- -- -- 03 01 -- 01 -- 02 

Arenito S. -- 01 01 01 -- 01 -- 01 -- -- 01 01 02 -- 

 
Gráfico 5.83– Freqüência de matéria-prima entre os artefatos, Fase 05 do Justino: 
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Tabela 5.212 – Dados comparativos, matéria-prima e outras variáveis, artefatos, Fase 05, Justino: 

 Comprimento x largura Espessura 
 ML QL L LAM MF F M E ME 

Quartzo 09 16 01 03 -- 01 06 14 08 
Sílex 05 04 01 -- -- 01 01 04 04 

Arenito S. 03 02 -- 01 -- -- -- 03 03 
Quartzito -- 03 -- -- -- -- -- 01 02 
Legenda: ML – muito larga; QL – quase longa: L – longa: LAM – laminar; MF – muito fina; F – fina; M – média; E – espessa; ME – muito espessa. 

   

Em 91,67% dos artefatos ocorre algum tipo de superfície cortical, vinte quatro 

com superfície cortical em menos da metade da peça que equivale a 50% do total e vinte com 

córtex superior a metade da peça que equivale 41,37%. Em 8,33% desses artefatos não ocorre 

superfície cortical.  Referente às técnicas de debitagem apenas um artefato foi obtido pela técnica 

bipolar (2,08%), o restante está representado por lascas unipolares. No conjunto vinte e duas peças 

(45,83%) são produtos de talhe, sendo onze raspadores unifaciais sobre seixo e onze raspadores 

sobre bloco de quartzo. Entre os produtos de debitagem a uma equivalência numérica entre os 
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talões lisos planos e os corticais, dez exemplares cada, ocorrendo ainda uma peça de quartzo com 

talão parcial e onze artefatos que não apresentaram talão. 

  Nesta Fase confirmamos nossa observação de aumento considerável no tamanho 

e peso dos artefatos dos agricultores ceramistas, sendo que 8,32% apresentam peso superior a 

duzentos gramas, enquanto na Fase anterior os artefatos nesse peso representavam 6,66% do 

conjunto. Além disso, há um aumento gradativo na espessura dos artefatos a partir da Fase 04 e 

consolidando-se na Fase 05. Assim, pode-se especular que há nesse período uma menor 

necessidade de portabilidade dos instrumentos. 

Tabela 5.213 – Ângulo interno e externo dos artefatos, Fase 05 do Justino: 
Ângulos (medidas) Ângulo Interno Ângulo externo 

70 -- 02 
80 01 -- 
90 05 07 
100 05 06 
110 06 03 
120 032 02 

 
Tabela 5.214 – Comparação entre as dimensões dos artefatos das Fases 02, 03, 04 e 05 do Justino (em porcentagem): 

 FASE 02 (caçadores coletores) FASE 03 (transição [?]) FASE 04  
(agricultores ceramistas) 

FASE 05  
(agricultores ceramistas) 

 C L E P L E P P C L E P C L E P 
1-50 70,58 94,11 100,0 48,88 72,97 91,89 100,0 75,67 48,88 91,11 100,0 62,22 62,50 70,83 100,0 52,08 
51-100 29,51 5,88 -- 51,11 27,02 8,10 -- 18,91 51,11 8,88 -- 11,11 37,50 29,17  27,08 
101-150 -- -- -- -- -- -- -- 5,40 -- -- -- 8,88    8,33 
151-200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,66    4,16 
201-250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,66    4,16 
251-300 -- -- -- -- -- -- -- --     -- -- -- -- 
> 300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,16 

Medidas em milímetros e peso em gramas. C = comprimento; L = largura; E = espessura; P = peso. 
 
Gráfico 5.84 – Comparação entre matéria-prima e superfície cortical, artefatos, Fase 05, do Justino: 
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 Legenda para eixo x: 1 – córtex ausente; 2 – córtex < 50%; 3 – córtex > 50%. 
 

Os retoques deste conjunto estão representados por 100% do tipo ‘em escamas’ 

na maioria do tipo curto (68,0%), mas também há a ocorrência dos longos (32,0%). No tocante a 

posição, 52,0% são retoques diretos, 40,0% retoques inversos e 8,0% são do tipo bifacial. 
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Comparando a Fase anterior, percebe-se pouca diversidade, pelo contrário, podemos inferir uma 

continuidade nesta característica tecnológica dos conjuntos artefatuais. 

Tabela 5.215 – Variáveis quantitativas dos artefatos, Fase 05 do Justino: 
 Comprimento Largura Espessura Peso 

1-10 -- -- 09 01 
11-20 -- 02 26 11 
21-30 04 11 07 05 
31-40 15 14 04 05 
41-50 11 07 02 03 
51-60 09 09 -- 02 
61-70 06 01 -- 04 
71-80 02 04 -- 03 
81-90 01 -- -- 01 
91-100 -- -- -- 03 
101 – 150 -- -- -- 04 
151 –200 -- -- -- 02 
201 – 250 -- -- -- 02 
> 250 -- -- -- 02 

 

Tabela 5.216 – Comparação entre Fases de ocupação da variável espessura (porcentagem), sítio Justino: 
 FASE 02 FASE 03 FASE 04 FASE 05 

1-10 52,94 24,32 26,66 18,75 
11-20 41,17 56,75 35,55 54,16 
21-30 -- 18,91 4,44 14,58 
31-40 -- -- 15,55 8,33 
41-50 5,88 -- 2,22 4,16 

 
Tabela 5.217 – Análise dos retoques artefatos (produtos de debitagem), Fase 05, Justino: 
Decap Registro Posição Localização Repartição Extensão Inclinação Morfologia 

DR IV BI AL DI E D CT DC CU LG IN A SM ES EC PR 
08 13932   +  +  +  +  +   + +   

08 10233 +      + +  +   +  +   

08 25005  +    + + +  +    + +   

07 5798  +    +  +  +    + +   

07 25786 +    +   +   +   + +   

07 20701 +    +   +   +   + +   

07 7067 +    +    + +    + +   

07 26823-1 +    +   +   +   + +   

07 6764  +    +   + +    + +   

06 27514 +    +   +   +   + +   

06 7257 +      + +  +    + +   

05 19244 +    + +   + +    + +   

05 2032  +    +  +  +    + +   

05 19269  +   +   +  +    + +   

05 18264 +    +   +  +    + +   

05 6097 +     +   +  +   + +   

04 27932 +    +   +   +   + +   

04 1882  +    +  +  +    + +   

03 24050  +   +   +   +   + +   

03 24049 +     +   +  +   + +   

03 17564 +    +  + +   +   + +   

03 26226-1   +  +   +  +    + +   

01 59-1 +      +  + +    + +   

01 2172 +    +   +  +    + +   
 

Legenda – DR: direto; IV: inverso; BI: bifacial; AL: alterno; P: proximal; Di: distal; E: esquerdo; D: direito; Tt: total; CT: contínuo; DC: descontínuo; CU: 
curto; LG: longo; IN: invasor; A: abrupto; SM: semi-abrupto; ES: escama; EC: escalariforme; PR: paralelo. 
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5.3. O ESTUDO DOS CO�JU�TOS LÍTICOS DEPOSITADOS E�QUA�TO 

MOBILIÁRIO FU�ERÁRIO. 

5.3.1. Revisão teórico-conceitual: 

A interpretação dos remanescentes depositados como mobiliário (ou bens) 

funerário tem sido de grande valia aos estudos da Arqueologia (Ucko, 1969; Saxe, 1970; Binford, 

1971; Brown, 1971; Tainter, 1975; Bartel, 1982; Morris, 1991; Scarre, 1994; Beck, 1995; Gamble 

et alli, 2001; Vergne, 2004, 2005, 2007). 

Entretanto, muitos autores apontam que foram os estudos processuais os 

principais responsáveis pela mudança no método de investigação e na interpretação destes 

remanescentes, sobretudo focando as relações entre práticas mortuárias e organização / 

complexidade social (Gamble et alli, 2001, p.185). O principal exemplo é o trabalho de Binford 

(1971), considerado por muitos um texto inaugural e de grande valia aos estudos das práticas 

mortuárias (Bartel, 1982; Gamble et alli, 2001).  

Por meio de uma revisão bibliográfica em relação aos parâmetros conceituais e 

métodos utilizados até aquele momento, Binford elabora o seu corpo de indagações (e respostas) 

sobre as práticas mortuárias (Binford, 1971, p.13). Segundo Bartel (1982, p.50), ele acaba por 

reavaliar as interpretações de Kroeber sobre o papel das práticas mortuárias na organização e 

complexidade social de um dado grupo cultural, na sua letra: “(...) bem como testando as 

afirmações de Kroeber em que a disposição do cadáver é um fenômeno social isolado e que as 

práticas mortuárias são instáveis basicamente” (Bartel, 1982, p. 50).  

Assim, Binford vai mais além, apresentando subsídios que demonstraram que as 

práticas mortuárias não poderiam ser consideradas isoladas dos demais fenômenos sócio-culturais 

e que, pelo contrário, que a heterogeneidade destas práticas variava diretamente conforme 

hierarquia e status social dos membros da sociedade.   

  Portanto, por meio do exame detalhado das práticas mortuárias, que inclui: 

remanescentes culturais (mobiliário funerário), tratamento do corpo, tipo de cova, posição do 

cadáver etc.; é possível compreender itens importantes sobre a dinâmica e comportamento cultural 

no passado, sobretudo relacionados às questões de organização e complexidade social, temas 

caros à Arqueologia na atualidade (Arnold, 1996; Kelly, 1992, 2000, Fitzhugh, 2003). 

  Ainda segundo Bartel há duas categorias utilizadas para se estudar a variabilidade 

nas práticas mortuárias: os componentes ritualísticos e os componentes técnicos. Os componentes 

técnicos são aqueles que dizem respeito aos métodos de mensuração, análise e interpretação do 

tratamento dado ao cadáver.  Já os ritualísticos dizem respeito à rede de significação dada às 

práticas mortuária de acordo com os códigos e signos dos grupos.  
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De modo geral, trata-se do comportamento cultural e as estratégias do grupo 

diante da morte que, conforme Sene (1998, p.90), é o momento em que os membros de uma 

distinta sociedade se unem para reforçarem laços de cooperação e reciprocidade, reiterando por 

meio do universo de significações simbólicas os aspectos primordiais que alicerçam e sustentam a 

existência destas pessoas enquanto grupo cultural.  

  Para Sene (1998), os rituais funerários deflagram uma renovação. Neste caso, 

pode-se inferir que a morte e todos os rituais envolvidos podem fornecer pistas de grande valia à 

compreensão da dinâmica cultural e comportamento no passado, sobretudo relacionados à 

organização e complexidade social. Assim, acreditamos que as características observadas nas 

práticas mortuárias nos fornecem informações valiosas sobre as relações sociais, políticas e 

culturais do grupo em estudo. 

Segundo Gamble et alli (2001, p.186) esta estratégia de conceber as práticas 

mortuárias como fontes de informações relacionadas à reconstrução da organização social, como 

é proposto no trabalho de Binford (1971), têm sido muito criticada em função de muitas questões, 

a saber: (01) processos pós-deposicionais e certas práticas culturais responsáveis por sensíveis 

modificações no registro arqueológico, de modo que simples inferências sobre organização social 

por meio das práticas mortuárias podem ser responsáveis por erros “astronômicos”; (02) maneiras 

que as práticas ritualísticas envolvidas no enterramento podem ser responsáveis por distorções na 

evidência arqueológica; (03) necessidade de novos estudos, mais refinados, por assim dizer, que 

enfatizem o papel das ideologias e do ritual funerário na realidade social de um dado grupo cultural. 

Acreditamos que todas as observações são de suma importância, pois a 

complexidade do fato e as minúcias da pesquisa arqueológica que muitas vezes são ‘esquecidas’. 

Entretanto, como base nos trabalhos de Vergne (2002, 2004, 2005a, 2005c, 2007), pode-se 

averiguar empiricamente em Xingó que as práticas mortuárias nesta área estabelecidas, 

apresentam indícios da complexidade social em longa duração, bem como da própria organização 

social dos grupos. 

Nossa pretensão ao apresentar os resultados laboratoriais dos conjuntos líticos 

envolvidos nas práticas mortuárias não é uma análise diacrônica do processo de lascamento, uma 

vez que a “função” deste material depositado como mobiliário funeral não é mais produtivo-

funcional, isto é, não tem seu uso vinculado ao modo de produção para o desempenho de uma 

dada atividade social para qual fora projetado. Além disso, não há base empírica que indique que 

o material fora lascado ‘exclusivamente’ para ser depositado enquanto ‘bem funerário’, pelo 

contrário, os estigmas demonstram que, sobretudo percutores e instrumentos, foram intensamente 

utilizados. Além disso, não foi nossa intenção adentrar em discussões conceituais sobre práticas 
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mortuárias, nem elaborar um novo discurso para Xingó, visto que o doutoramento de Vergne 

(2004; e trabalhos anteriores e subseqüentes, 2002, 2005a, 2005c, 2007), responde positivamente 

às questões acerca da ritualidade funerária na área.  

O que buscamos, portanto, é apresentar as principais características dos conjuntos 

líticos que podem ser de grande valia para a continuidade dos estudos das práticas mortuárias em 

Xingó, mas que para nós representam uma fonte fundamental para a compreensão da 

complexidade social na área e as ‘funções’ adquiridas pelo sítio Justino ao longo do tempo, 

respondendo nossos anseios sobre sistema de assentamento e organização tecnológica. Deste 

modo é necessário salientar que não estivemos interessados nas práticas mortuárias stricto-sensu, 

que por si é uma pesquisa a parte11. 

De qualquer forma é fundamental salientar que como parte do contexto funerário 

este material está carregado de significação enquanto código da sociedade que o produziu 

(Gamble et alli, 2001). Estes resultados foram discutidos por Vergne (2004) que apresentou um 

modelo onde demonstrou empiricamente os processos de complexidade social por meio da 

análise do material lítico somado aos demais remanescentes culturais que, como veremos, se 

confirma com a análise tecnológica realizada nesta tese12. 

Em suma, não vislumbramos a cadeia operatória lítica em sua plenitude, por 

outro lado a análise dos conjuntos líticos em termos sincrônicos nos possibilitou garimpar novos 

dados à compreensão da organização tecnológica para comparação com os demais remanescentes 

evidenciados no solo arqueológico associados às demais atividades sociais do grupo (ou grupos). 

 

5.3.2. Rituais funerários no sítio Justino: 

  Com base nesses apontamentos teóricos, retomamos a discussão em torno da 

utilização do sítio Justino como cemitério13 apontando as principais hipóteses até então levantadas 

pelos arqueólogos do Laboratório de Pesquisas Arqueológicas do MAX/UFS, sobretudo no 

tocante aos resultados da pesquisa intra-sítio realizada por Vergne para sacramentada tese de 

doutoramento (Vergne, 2002, 2004, 2005a, 2005c 2007). 

  Conforme a referida autora, o estudo da distribuição estratigráfica das evidências 

arqueológicas e remanescentes culturais evidenciados nas escavações sistemáticas do sítio Justino 

                                                
11 Comentário realizado pelo Prof. Dr. José Luiz de Morais (MAE/USP), durante sua argüição sobre a avaliação da minuta de 
qualificação desta tese (maio de 2007). 
12 Durante os anos de 2003 e 2004 como estagiário do MAX/UFS, fui convidado a participar com Vergne e equipe da análise do 
material lítico associado aos sepultamentos. Contudo, as variáveis analíticas utilizadas naquele momento não tiveram a intenção de 
avaliar a organização tecnológica do grupo (como fizemos nesta tese), visto que a pesquisadora estava mais interessada em 
compreender a variabilidade e diversidade em termos morfológicos. 
13 Em Xingó há mais dois sítios cemitérios: o São José II e o Jerimum. 
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possibilitou definir um modelo que fixou a existência de quatro conjuntos ocupacionais pré-

históricos, a saber: 

���� Cemitério D – localizado entre as camadas 43 a 52 e distribuído espacialmente entre as 

quadrículas AE 21/25 e AE-FL 41/50. Está constituído por cinco sepultamentos e duas 

concentrações de ossos. A datação para este cemitério foi obtida por aproximação, por meio 

do carvão extraído de uma fogueira na decapagem 40, com resultado de 8950±70 AP (Beta 

Analytic 86745). 

���� Cemitério C – localizado entre as camadas 15 e 28, distribuído espacialmente entre as 

quadrículas AE-FL 11/41 e MS 31/41, ocupou quase a área total do terraço entre os 

quadrantes norte e sul. A cronologia para este cemitério está entre 4790±80 AP e 5570±70 

AP. 

���� Cemitério B – localizado entre as camadas 09 a 14, sendo formado por quatro conjuntos 

de sepultamentos distribuídos entre as quadrículas FL 41/45 e 51/55 (quadrante norte) e AE-

FL 11/20 (quadrante sul). A cronologia para este cemitério situa-se entre 3270±135 AP e 

2650±150 AP. 

���� Cemitério A – localizado entre as camadas 04 e 08, possui dois subconjuntos principais 

situados no quadrante leste, entre as quadrículas AE-FL-R 06/30. A cronologia para este 

período situa-se em torno de 2530±70AP e 1280±45 AP.  

A distribuição espacial dos cemitérios, assim como todo o trabalho teórico e 

metodológico desenvolvido por Vergne (2002, 2004, 2005a), teve como intenção central indicar 

as práticas mortuárias e os rituais empreendidos pelas populações pré-históricas. Em suas 

palavras: “Estas práticas ou rituais funerários foram efetuados sistematicamente por estes grupos. 

Além disso, pode-se afirmar que estes rituais, mesmo atrelados aos diferentes contextos 

simbólicos, fazem parte das construções sociais e, portanto, permitindo inferir como estavam 

organizadas socialmente, politicamente e economicamente nas diferentes sociedades pré-

históricas” (Vergne, 2005a, p.195). 

Para tanto, a autora partiu do princípio que analisando os atributos formais e 

tecnológicos dos vestígios materiais associados aos sepultamentos, poder-se-ia indicar os papéis 

ocupados pelos diferentes indivíduos dentro da comunidade, na medida em que, segundo a autora: 

“(...) os grupos utilizam deste artifício para distinguir determinados indivíduos que de alguma 

forma tiveram mais destaque dentro destas relações sociais ou culturais” (Vergne, 2005a, p.195). 

  Basicamente podemos salientar que Vergne utiliza os conceitos de Binford 

(1971), sob hierarquização social via sepultamentos, de forma a indicar o grau de complexidade 

social, empregando como metodologia de análise o tratamento do corpo, tipo de cova e mobiliário 
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funerário (Vergne, 2005a, p.67). De modo geral, as considerações da autora indicam que entre os 

ceramistas há uma maior complexidade social, sobretudo no cemitério B, onde há distinções 

claras no tratamento nos indivíduos mais velhos (idade superior a 35 anos), o mesmo ocorre nos 

cemitérios C e A, sendo que neste último esta diferenciação não é tão sólida. Já no cemitério D 

pode-se inferir que houve pouca ou nenhuma distinção entre os indivíduos sepultados. 

  Outrossim, podemos indicar que as ocupações do terraço Justino apontam para 

uma complexidade nas relações sociais ao longo do tempo que poderiam estar respondendo as 

flutuações demográficas e as novas necessidades advindas deste crescimento populacional. Por 

outro lado, o que se tem observado até então é a manutenção da organização tecnológica, da 

orientação do espaço, da distribuição espacial dos sítios e, desta forma, do sistema de 

assentamento. 

  Se por um lado há uma mudança na complexidade social observada pelos 

inequívocos dados empíricos estudados por Vergne, por outro os demais estudos apontam para a 

continuidade cultural no tocante à organização tecnológica, lembrando-se que não há relações 

entre a tecnologia lítica, a tecnologia cerâmica, as práticas mortuárias e os registros rupestres 

evidenciados em Xingó, com outras áreas arqueológicas ao seu entorno, o que aponta para uma 

particularidade cultural e histórica dos grupos que ocuparam a região. 

Podemos inferir que a mudança do modo de vida caçador coletor para um mais 

sedentário exigiu que estes grupos ao longo do tempo fossem modificando suas estruturas sociais 

em função de novas necessidades, do aumento demográfico já indicado e das próprias mudanças no 

modo de produção que, por sua vez, ‘obrigou’ uma nova constituição nas relações sociais, condição 

que aparece bem destacada pelas representações dos bens funerários, que estão ligadas, sobretudo, às 

questões de gênero, idade e status social (Binford, 1971; Saxe, 1972; O’Shea, 1984). Além disso, 

trocas e intercâmbios devem ter ocorrido na região de forma a cooperarem com essas mudanças. 

Portanto, os novos ‘modos de produção e vida’ acabaram por fornecer subsídios 

para a mudança, todavia a permanência desta continuidade cultural acerca da organização 

tecnológica destes grupos, sobretudo nas ocupações ceramistas (que no sítio Justino perdurou por 

quase cinco mil anos), indicam a constância de escolhas no tocante à tecnologia, à captação de 

recursos, à apropriação do espaço, à distribuição dos sítios, à mobilidade e ao próprio sistema de 

assentamentos. 

Hipótese mais provável é que os grupos pré-históricos em Xingó mantiveram-se 

‘estáveis’ por um longo período de tempo, condição que auxilia na compreensão do uso tão longo 

do Justino como cemitério sem que houvesse interferência entre as covas (tradição oral muito 

forte (?)), a manutenção da organização tecnológica e das relações inter sítios até então apontadas. 
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Como destacamos alguns parágrafos atrás, esta é a principal hipótese para o Justino definida, 

sobretudo, durante o doutoramento de Vergne (2004).  

Finalmente cabe apresentar o que é, para o momento, mais interessante para nós 

sobre a interpretação das práticas mortuárias do Justino. Existe uma relação entre escolha do local 

(paisagem) e práticas sagrado-ritualísticas representadas pelos rituais mortuários? Essa escolha, de 

algum modo, interferiu no sistema regional de assentamento nos terraços? 

Buikstra & Charles (1999, p.203) em excelente trabalho, afirmam que as 

características da paisagem identificada como sagrada podem assumir diferentes feições, de uma 

árvore até a nascente do sol (leste).  Para os autores é complicado estabelecer o que é sagrado para 

populações pré-históricas, visto que “(...) todos os sítios de interação homem versus meio 

apresentam certo caráter sagrado” (Buikstra & Charles, 1999, p. 203). Isto é, os locais onde foram 

levadas a cabo as mais diferenciadas atividades inerentes a vida humana, sejam de ordem 

econômica, política ou religiosa são de alguma maneira ‘sagrados’14. Em sua palavras: 

“We recognize that the fullest understanding of such 

places requires other archaeological evidence for economic, social, 

political, and religious activities. Nor do we believe that sacred sites 

are free of data that inform beyond ideational aspects of human 

existence…” (Buikstra & Charles, 1999, p. 203). 

 

Além disso, em função da relação seres humanos versus meio ser um processo 

dinâmico (como discutido no item 1.4 desta tese), as pessoas constroem e reconstroem suas 

paisagens culturais, deixando traços destas alterações, das escolhas efetuadas e das recorrências, 

ambos muitas vezes verificáveis pela pesquisa arqueológica.  Para Buikstra. & Charles (1999, p. 

203) os remanescentes culturais desta permanente intervenção humana na paisagem são 

facilitadores da compreensão efetiva do modo de vida no passado, permitindo inferências sobre 

relações culturais, políticas e ideológicas, na medida em que, nos caso de estudo desses autores, 

“(...) lugares onde pessoas e itens materiais são sepultados são utilizados para dividir e marcar a 

paisagem de modo que carregam significados sociais, políticos e religiosos”. 

A escolha por um local “sagrado”, sob o nosso olhar, está vinculada a todas as 

questões culturais e sociais de um grupo, sejam de ordem econômica, política ou ideológica. Há 

na literatura um amplo debate, sobretudo entre processuais e pós-processuais, sobre a escolha e 

utilização de locais para as práticas mortuárias levando em conta aspectos relacionados à 

complexidade social (Saxe, 1970; Binford, 1971) ou a manipulação sócio-política exercida pelas 

práticas mortuárias (Hodder, 1982; Bartel, 1982; Gamble et alli, 2001), ancestralidade e 

                                                
14 Ver, por exemplo, a relação fontes de captação de argila e comportamento humano em Gosselain (1999) e Silva (1999), para citar 
um único exemplo. 
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diferenciação entre ‘culto à morte’ e ‘culto aos ancestrais’ como é feito no trabalho de Morris 

(1991), entre outros distintos aspectos.  

Enfim, não nos propusemos a analisar e relacionar as práticas mortuárias 

evidenciadas em Xingó e os aspectos da paisagem, trabalho que, inclusive, seria de grande valia para 

a compreensão dos cenários de ocupação na área; entretanto é fundamental reconhecermos o ‘papel’ 

destas práticas mortuárias em relação ao sistema regional de assentamento, tema este central nesta 

tese. Assim, sob nossa concepção, e como já descrito algumas vezes, o sítio Justino em função de 

inúmeras particularidades observáveis via registro arqueológico e marcas da presença humana na 

paisagem, demonstra ter sido um local persistente (ou de ocupação continuada) na medida em que 

oferecia condições reais de assentamento, proteção e captação de recursos.  

Como sua utilização assumiu diferentes formas ao longo do tempo, sendo 

utilizado como cemitério, propriamente dito, na Fase 02 datada de 8950 A.P., período que foi 

possível observar maior fixação do grupo no terraço; acreditamos que ele assume um papel 

‘sacro’ inicialmente vinculado às práticas mortuárias de grupos de caçadores coletores, seguindo 

para local de culto aos ancestrais na Fase 03 (?) e, a partir do final dessa mesma Fase assumiria 

uma função político-ideológica vinculada às questões de complexidade social (Binford, 1971; 

Vergne, 2002, 2004, 2005a, 2007). 

É nesse período que o Justino ocupa em definitivo um papel central (sítio base) no 

sistema de assentamento e seu uso em definitivo enquanto cemitério estaria associado com as 

demais características ímpares do local de ordem prática (econômico-produtiva) e simbólica: 

proteção, captação de recursos, observação, terras dos ancestrais, apego sentimental, regras e 

regulamentações comportamentais do grupo etc. 

Com isso acreditamos que ocorreram alterações estruturais que vieram a 

influenciar e redirecionar o uso da paisagem em termos funcionais, ideológicos e simbólicos 

(Barrett, 1991), todavia, estas mudanças mantêm-se vinculadas às tradições do grupo, ao modo de 

pensar e conceber e seu espaço. O registro arqueológico demonstra que não foram abruptas, pelo 

contrário foram assumindo distintas formas ao longo do tempo até se ‘firmarem’, por assim dizer, na 

Fase 04. 

Desta forma, nossa resposta à indagação supracitada é que “sim”, as práticas 

mortuárias (em seus aspectos ideológicos, políticos e simbólicos) vieram a justificar e fortalecer o 

uso dos terraços fluviais em toda Área Arqueológica de Xingó, aliada às questões climáticas; às 

condições econômico-produtivas; os processos ideológicos, políticos e religiosos; ambas 

relacionadas e justificadas pelas teias significação simbólica inerente à vida em sociedade, visto 

que, como destacado por Da Matta (1981) todo grupo humano pensa o pensamento, cria regra-de-
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regras, agindo com especulação e consciência, interpretando e idealizando o mundo em que vive, 

ou seja, a paisagem, por meio da cultura. 

Enquanto construção social, a paisagem da área de estudo (constituída pelo 

pediplano sertanejo, pelos riachos intermitentes, pelo canyon, pelo São Francisco e pelos terraços), 

foi sendo pensada e repensada, percebida e utilizada em termos diacrônicos enquanto locais 

persistentes. As práticas mortuárias, e todo o seu aparato simbólico-político e ideológico (Saxe, 

1970; Binford, 1971; Bartel, 1982; Morris, 1991; Scarre, 1994; Sene, 1998; Gamble et alli, 2003; 

Vergne, 2004), vieram confirmar o uso do Justino enquanto persistent place (Schlanger, 1992). 

  

5.3.3. Conjunto artefatual do cemitério D: 

O cemitério D está localizado entre as decapagens 52 e 43, distribuído 

espacialmente entre as quadrículas AE 21/25 e AE-FL 41/50. Está constituído por cinco 

sepultamentos e duas concentrações de ossos pertencentes a grupos de caçadores coletores. A 

datação para este cemitério foi obtida por meio do carvão extraído de uma fogueira na decapagem 

40, com resultado de 8950 ± 70 AP (Beta Analytic 86745). 

Segundo interpretações paleoantropológicas disponíveis em Carvalho (2006), os 

cinco sepultamentos são adultos mais velhos. A título de especulação poderíamos levantar a 

hipótese que neste momento há uma maior fixação do grupo no terraço (como discutido para Fase 

02) e no solo ocupacional foram sepultados indivíduos que adquiriram certa representatividade em 

função da própria idade. 

Tabela 5.218 – Sepultamento do cemitério D do Justino (Cf. Carvalho, 2006): 
SEPULTAME�TO GÊ�ERO IDADE 

158 Masculino Entre 40 e 49 anos 
159 Masculino Adulto 
160 Feminino Entre 40 e 49 anos 
161 Feminino Adulto 
162 Indefinido Crianças entre 05 e 09 anos 
163 Masculino Adulto 

 

Seu conjunto artefatual lítico está constituído por oitenta peças provenientes dos 

processos de redução e percutores, além de cinco lâminas de machado polidas, duas bigornas e 

um seixo natural. Entre as peças decorrentes do processo redutivo (e instrumentos de percussão) 

foram evidenciados treze lascas brutas, dezesseis artefatos, nove núcleos, dezenove percutores e 

vinte e dois resíduos de lascamento. 

Como poderia se esperar, os resíduos evidenciados nos sepultamentos não têm 

relações com os instrumentos ou núcleos, sendo depositados, supostamente, de forma aleatória 
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junto aos esqueletos. São na maioria de quartzito (nove exemplares), seguido pelo quartzo (seis 

exemplares), sílex (cinco exemplares), granito (um exemplar) e granito (um exemplar). 

O número de percutores é extremamente elevado compondo 23,75% do total de 

peças depositadas nos sepultamentos, fato recorrente nos demais cemitérios. Tal realidade nos faz 

creditar um ‘papel’ de destaque desse instrumento nas questões simbólicas do grupo (ou grupos), 

fornecendo ao estudo da ritualidade funerária mais um indício de continuidade cultural, conforme 

estabelecido por Vergne (2004, 2005). A matéria-prima mais utilizada neste tipo de ferramenta foi 

o quartzito (doze peças), seguido pelo granito (quatro peças), arenito silicificado (duas peças) e 

sílex (uma peça). Em relação à morfologia, mais comum foi a utilização de seixos globulares 

(onze exemplares) e os alongados (seis peças), sendo que há, ainda, a presença de dois percutores/ 

mão, peças utilizadas tanto para percussão para a maceração; ambos depositados no sepultamento 

161 (sepultamento feminino com idade superior a 35 anos. Cf. Vergne, 2004). Cabe destacar que 

em todos os sepultamentos foram depositados percutores como mobiliário funerário. 

Gráfico 5.85 – Elementos líticos do Cemitério D: 
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Tabela 5.219 – Resíduos do Cemitério D: 

ESQUELETO Matéria-prima Morfologia 

159 Masculino, adulto15. 

Quartzo Resíduo de bloco 
Quartzo Resíduo de bloco 

Quarto hialino Resíduo 
Sílex Fragmento térmico 
Granito Distal de lâmina polida 
Quartzito Resíduo de bloco 

158 Masculino entre 40 e 49 anos 

Quartzito Estilha 
Quartzo Resíduo de bloco 
Quartzito Estilha 
Quartzo Fragmento de lasca 
Quartzito Fragmento de lasca 
Quartzito Resíduo 

160 Feminino entre 40 e 49 anos 
Quartzo Estilha 
Quartzito Fragmento de lasca 
Sílex Estilha 

161 Feminino adulto 
Quartzito Fragmento de lasca 
Sílex Estilha 

                                                
15 Informações obtidas em Carvalho (2006). 
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ESQUELETO Matéria-prima Morfologia 
Quartzo Resíduo 
Sílex Estilha 
Sílex Estilha 

163 Masculino adulto 
Quartzito Estilha 
Quartzito Fragmento de lasca 

 

  Entre os núcleos quatro são de sílex, três de quarto e dois de quartzito. Novamente 

todos os sepultamentos contam com pelo menos um exemplar. Os sepultamentos 161 e 160 são 

os que apresentam o maior número de núcleos, três em cada um, sendo que no enterramento 160 

são três exemplares de quartzo (ambos quadrangulares não esgotados) e no enterramento 161 um 

de sílex irregular, um de quartzito irregular e outra de quartzito quadrangular, ambos esgotados. 

Tabela 5.220 – Núcleos do cemitério D: 
Sepultamento Matéria-prima Córtex Morfologia Estado Planos de percussão C L E P 
159 Sílex > 50% Globular NE 01 45 46 17 67 
158 Sílex > 50% Irregular NE Múltiplos 60 42 25 108 
160 Quartzo < 50 % Quadrangular NE Múltiplos 76 44 37 197 
160 Quartzo < 50 % Quadrangular NE Múltiplos 52 44 26 136 
160 Quartzo < 50 % Quadrangular NE Múltiplos 64 60 42 201 
161 Sílex Ausente Irregular E Múltiplos 42 25 20 26 
161 Quartzito <50 % Quadrangular E 01 54 26 22 61 
161 Quartzito  < 50% Irregular E Múltiplos 90 57 62 456 
163 Sílex < 50 % Cônico E Múltiplos 60 50 49 208 

 

Foram exumados vinte e nove instrumentos neste cemitério, sendo treze lascas 

brutas e dezesseis artefatos. Entre as lascas brutas a matéria-prima mais utilizada foi o quartzito 

(46,15%), seguido pelo quartzo (30,76%), sílex (15,38%) e arenito silicificado (7,69%). Já entre 

os artefatos o sílex foi a matéria-prima mais comum equivalente a 37,50%, seguido pelo quartzito 

(25,0%), arenito silicificado (18,75%), quartzo translúcido, granito e quartzo (6,25% cada). 

Gráfico 5.86 - Comparação entre o uso de matéria-prima, lascas brutas e artefatos, cemitério D do Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 = lascas brutas; 2 = artefatos. 
 

 No tocante ao processo de redução não se difere do que fora observado para os 

grupos de caçadores coletores, com presença do uso das técnicas unipolar, bipolar e do talhe, 

contudo, a técnica bipolar se faz mais presente nas peças evidenciadas enquanto mobiliário 
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funerário do que àquelas evidenciadas no solo habitacional, representando 41,37% do total de 

instrumentos. 

Gráfico 5.87 - Comparação entre o uso de matéria-prima, instrumentos, cemitério D do Justino: 
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  A redução, propriamente dita, segue os mesmos princípios já narrados na 

organização tecnológica de caçadores coletores. Obtenção de lascas corticais e semicorticais, com 

poucas alterações pós-processo de debitagem. Os raspadores sobre seixo são todos unifaciais e 

neste conjunto foi evidenciado um pequeno bloco de quartzo que recebeu golpes para ativação de 

um gume, seguido de retoques curtos em escama. 

Gráfico 5.88 – Comparação entre lascas brutas e artefatos, superfície cortical, cemitério D: 
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O talão mais presente é o cortical tanto entre as lascas brutas como entre os 

artefatos, havendo ainda a existência dos lisos planos e peças com talão parcialmente ausente ou 

ausente. 

Entre os artefatos stricto-sensu do cemitério foi evidenciada a presença de seis 

raspadores sobre lascas, três lascas quadrangulares, um raspador plano convexo, um raspador 

sobre bloco e cinco raspadores sobre seixo. São na maioria artefatos quase longos (sete peças), 

mas há um número significativo de lascas longas (cinco peças), laminares (duas peças) e muito 

largas (duas peças). 
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Gráfico 5.89 – Comparação entre lascas brutas e artefatos, talão, cemitério D: 
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Legenda eixo x: 1 = lascas brutas; 21 = artefatos. 

 
Tabela 5.221 – Lascas brutas do cemitério D do Justino: 
SEP GÊ�ERO IDADE LASCAS BRUTAS ASSOCIADAS 
158 Masculino Entre 40 e 49 anos 03 exemplares (duas de sílex e uma de quartzito) 
159 Masculino Adulto 03 exemplares (duas de quartzo e uma de sílex) 
160 Feminino Entre 40 e 49 anos 03 exemplares de quartzito 
161 Feminino Adulto 03 exemplares (dois de quartzito e um de arenito silicificado). 
162 Indefinido Crianças entre 05 e 09 anos 01 exemplar de quartzito 
163 Masculino Adulto 02 exemplares de quartzo 
 

Tabela 5.222 – Variáveis quantitativas artefatos, Cemitério D: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g)  

1-10 -- -- 02 01  
11-20 -- 01 06 -- 
21-30 01 01 05 02 
31-40 01 03 02 -- 
41-50 04 07 01 01 
51-60 01 02 -- 02 
61-70 04 02 -- -- 
71-82 02 -- -- 02 
81-90 01 -- -- -- 
91-100 02 -- -- 01 
101 – 150 -- -- -- 05 
> 250 -- -- -- 02 

 
Tabela 5.223 – Artefatos do cemitério D do Justino: 
SEP GÊ�ERO IDADE QTD. LASCAS BRUTAS ASSOCIADAS 
158 Masculino Entre 40 e 49 anos 02 02 raspadores sobre lasca (um de sílex e outro de quartzito). 

159 Masculino Adulto 
03 02 lascas retocadas (uma de arenito silicificado e outra de sílex) e 01 

raspador sobre seixo de sílex 

160 Feminino Entre 40 e 49 anos 
04 03 raspadores sobre lasca (sílex, arenito silicificado e quartzito) e 01 

raspador sobre seixo de quartzito 

161 Feminino Adulto 
04 01 plano convexo de granito, 01 raspador sobre lasca de sílex, 01 lamela 

retocada de quartzo translúcido, 01 raspador sobre seixo de sílex. 

162 Indefinido 
Crianças entre 05 e 09 

anos 
02 01 raspador sobre bloco de quartzo e 01 raspador sobre seixo de sílex 

163 Masculino Adulto 01 01 raspador sobre seixo de quartzito 

 

Comparados aos artefatos das Fases 01 e 02, os evidenciados como mobiliário 

funerário são maiores e mais pesados. Comparando-se a Fase 02, em específico, em relação ao 

comprimento os artefatos nos dois conjuntos não ultrapassam 100 mm, entretanto no cemitério a 
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grande maioria (62,50%) encontra-se entre 51 e 100 mm, enquanto na Fase 02 ocorre o contrário, 

70,58% encontra-se na categoria 01 e 50 mm. 

  Em relação ao peso, os resultados foram: (01) Entre 01 e 50g – Cemitério = 

25,0%; Fase 02 = 88,88%. (02) Entre 51 e 100g – Cemitério = 31,25%; Fase 02 = 11,12%; (03) 

Entre 101 e 150g – Cemitério = 31,25%; Fase 02 = inexistente; (04) Maior que 250g – Cemitério 

= 12,50%; Fase 02 = inexistente. 

Tabela 5.224 – Comparação entre as variáveis quantitativas, Cemitério D e Fase 02, Justino: 

 
COMPRIME�TO LARGURA ESPESSURA PESO 

Cemitério Fase 02 Cemitério Fase 02 Cemitério Fase 02 Cemitério Fase 02 
1 – 50g 37,50 70,58 75,0 94,11 100,0 100,0 25,0 88,23 
51 –100g 62,50 11,76 25,0 5,88 -- -- 31,25 11,76 
101 – 150g --  -- -- -- -- 31,25 -- 
> 250g --  -- -- -- -- 12,50 -- 

 

  Sendo assim, a única diferença significativa entre o conjunto artefatual 

evidenciado enquanto mobiliário funerário e aqueles encontrados nos solos de habitação diz 

respeito às dimensões, visto que os primeiros são inegavelmente maiores e mais pesados. A 

hipótese de ter sido manufaturado exclusivamente para sua utilização ‘simbólica’ enquanto bem 

funerário não é coerente, uma vez que apresentam marcas claras de utilização, mas provável é que 

tenham feito parte do estojo pessoal do morto enquanto artefatos de ‘curadoria’. 

  Entre as lascas brutas, entretanto, há alguns exemplares que podem (?) ter sido 

manufaturados para fazerem parte do ‘ritual’ de sepultamento. É o caso da peça 2747, associada 

ao sepultamento 159 (masculino adulto). É uma imensa lasca de granito negro, obtida pela técnica 

bipolar e com presença de córtex apenas no talão. Suas dimensões são 152 mm de comprimento, 

110 mm de largura, 22 mm de espessura e 749g. Funcionalmente é um instrumento inoperante, 

mas destaca-se pela estética.  

Contudo, gostaríamos de salientar que este tipo de ocorrência não é fato, mas 

deve ter acontecido como ritual nas práticas mortuárias em Xingó por motivos fora do nosso 

controle. 

 

5.3.4. Conjunto artefatual do cemitério C: 

O cemitério C está localizado entre as decapagens 28 e 16, distribuído 

espacialmente entre as quadrículas AE-FL 11/41 e MS 31/41. Está constituído por treze 

sepultamentos infantis e vinte e seis adultos, totalizando trinta e nove indivíduos (Cf. Carvalho, 

2006). A localização temporal deste cemitério é de 5570 ± 70 AP até aproximadamente 4790 ± 80 

AP. Vergne (2005, p.87) apresenta a hipótese que se trata de um período de transição entre 

caçadores coletores e agricultores ceramistas. Está constituído por cinco subconjuntos distintos. 
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Tabela 5.225 – Sepultamento do cemitério C: 
SUBCO�JU�TO SEP GÊ�ERO E IDADE16 

Subconjunto 01 

77 Sexo indeterminado Adulto 

78 

Sepultamento triplo 
� 01 masculino adulto entre 4 0 e 49 anos. 
� 01 feminino adulto entre 40 e 49 anos. 

� 01 masculino adulto idade indeterminada 
79 Infantil de 01 a 04 anos 
125 Sexo indeterminado entre 30 e 39 anos 

Subconjunto 02 

84 Infantil de idade indeterminada 
83 Masculino entre 18 e 29 anos 
120 Infantil entre 01 e 04 anos 
121 Infantil entre 01 e 04 anos 
134 Feminino entre 18 e 29 anos 

122 
Secundário duplo 

� 01 masculino entre 18 e 29 anos. 
� 01 infantil entre 05 e 09 anos. 

123 Feminino entre 50 e 59 anos. 
124 Indeterminado – não adulto 
97 Masculino adulto, idade indeterminada. 

Subconjunto 03 

128 Sexo indeterminado, adulto com idade indeterminada. 
129 �  Sexo indeterminado, adulto com idade indeterminada. 
107 Masculino entre 50 e 59 anos 
96 Masculino entre 50 e 59 anos 
130 Sexo indeterminado entre 10 e 14 anos 
105 Masculino adulto 
106 Infantil entre 01 e 04 anos 
136 Infantil entre 05 e 09 anos 
115 Infantil entre 01 e 04 anos 

Subconjunto 04 

144 Masculino adulto 
143 Sexo indeterminado, adulto. 
145 Sexo indeterminado, adulto. 
148 Infantil entre 05e 09 anos 
151 Sexo indeterminado, adulto. 
149 Sexo indeterminado, adulto. 
135 Sexo indeterminado, adulto. 

Subconjunto 05 
108 Masculino entre 18 e 29 anos 
126 Feminino adulto 
127 Masculino entre 30 e 39 anos 

Sepultamentos 
isolados 

147 Infantil de 05 a 09 anos 
157 Infantil de até 01 ano 
162 Infantil de 05 a 09 anos 

   

Seu conjunto artefatual lítico está constituído por duzentos e quarenta e sete peças 

proveniente de processos redutivos mais percutores, a saber: dezoito núcleos (7,28%); vinte e sete 

percutores (10,93%); cento e trinta e um resíduos de lascamento (53,03%); trinta e oito lascas 

brutas (15,38%); trinta e três artefatos (13,36%). Ainda foram depositados no mobiliário funerário 

quatro peças polidas (lâminas de machado) e três fragmentos naturais. A matéria-prima mais 

presente é o quartzo (cento e um elementos), mas o sílex está bem representado (sessenta e seis 

elementos), assim como o quartzito (cinqüenta e cinco peças). Ainda há peças em arenito 

silicificado (dezessete), granito (seis) e quartzo hialino (duas). 

 

                                                
16 Dados obtidos em Carvalho (2006). 
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Gráfico 5.90 – Elementos líticos do Cemitério C: 
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Gráfico 5.91 – Dados comparativos entre morfologia e matérias-primas, Cemitério C, Justino: 
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Legenda para o eixo x: 1 = sílex; 2 = quartzo; 3 = quartzito; 4 = hialino; 5 = arenito silicificado; 6 = granito. 
 
Tabela 5.226 – Matéria-prima versus morfologia, Cemitério C, Justino: 
Matéria-
prima 

Resíduos Percutores 
Lascas 
Brutas 

Artefatos �úcleos Total Porcentagem 

Sílex 26 -- 20 12 08 66 26,72 
Quartzo 73 03 08 10 07 101 40,89 
Quartzito 22 15 05 10 03 55 22,26 
Hialino 01 -- -- 01 -- 02 0,80 
Arenito S. 03 01 -- 02 -- 06 2,42 
Granito 06 08 01 02 -- 17 6,88 
TOTAL 131 27 38 33 18 247 100,0 

 

No tocante aos resíduos de lascamento a maior parte está constituída por estilhas 

(cinqüenta e sete peças), havendo ainda trinta e sete resíduos, vinte e cinco resíduos de bloco, oito 

percutores e um exemplar de fragmento de núcleo, fragmento mesial de lasca e fragmento distal de 

lasca. A matéria-prima mais comum entre eles é o quartzo (55,72%), mas há resíduos de sílex 

(19,84%), quartzito (16,79%), quartzo hialino (0,76), arenito silicificado (2,29%) e granito (4,58%). 

  Quando comparado ao cemitério D o percentual de percutores diminui (mas 

continua sendo um instrumento significativo no conjunto artefatual), estando representados por 

doze exemplares do tipo alongado clássico, nove globulares clássicos, dois cônicos/ mãos, dois 

cônicos clássicos, um alongado/ mão e um quadrangular clássico. A matéria-prima mais utilizada 

foi o quartzito (quinze peças), seguido pelo granito (oito), quartzo (três) e por um exemplar de 
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arenito silicificado. O conjunto ainda conta com um alisador associado ao sepultamento 130 (Sexo 

indeterminado entre 10 e 14 anos), uma bigorna associada ao sepultamento 123 (Feminino entre 

50 e 59 anos) e um afiador associado ao sepultamento 121 (criança entre 01 e 04 anos). 

  Entre os núcleos oito são de sílex, sete de quartzo e três de quartzito. Diferente do 

cemitério D, nem todos os sepultamentos apresentam núcleos que não pode ser usado como 

elemento diferenciador, como proposto por Vergne (2004). 

Tabela 5.227 – Núcleos do cemitério C: 

Sepultamento 
Características do 

sepultamento 
Matéria-
prima 

Córtex Morfologia 
Planos de 
percussão 

C L E P 

127 Masculino entre 30 e 39 anos Quartzito > Globular 01 80 71 61 493 
144 Masculino adulto Quartzo < Quadrangular Multi 60 55 50 292 

128 
Sexo indeterminado, adulto 
com idade indeterminada Sílex > Globular 02 56 38 30 106 

128 
Sexo indeterminado, adulto 
com idade indeterminada Quartzo > Quadrangular 02 60 43 32 149 

106 Infantil entre 01 e 04 anos Quartzito > Globular 02 54 50 28 123 
106 Infantil entre 01 e 04 anos Sílex Ausente Globular Multi 33 28 28 30 
78 Sepultamento triplo Quartzito < Globular Multi 54 56 34 150 
126 Feminino adulto Sílex < Cônico 01 54 57 43 183 
77 Sexo indeterminado Adulto Sílex > Irregular Multi 46 44 28 109 
135 Sexo indeterminado, adulto. Quartzo > Quadrangular Multi 64 62 35 184 
143 Sexo indeterminado, adulto. Quartzo < Quadrangular 02 62 60 22 148 
79 Infantil de 01 a 04 anos Sílex > Globular 02 69 44 48 226 

125 
Sexo indeterminado entre 30 e 

39 anos 
Quartzo < Globular 01 35 35 33 115 

123 Feminino entre 50 e 59 anos Sílex < Irregular Multi 45 39 33 86 
121 Infantil entre 01 e 04 anos Quartzo Ausente Globular Multi 48 40 36 100 
145 Sexo indeterminado, adulto. Sílex < Globular Multi 50 40 34 109 
157 Infantil de até 01 ano Quartzo < Globular Multi 44 55 39 174 
151 Indeterminado adulto Sílex > Globular 01 20 20 19 12 

 

Os instrumentos associados aos sepultamentos perfazem 29,03% do total dos 

bens funerários líticos, sendo trinta e quatro artefatos stricto-sensu enquanto trinta e oito lascas 

brutas. A matéria-prima mais utilizada fora o sílex (42,30%), seguida pelo quartzo (25,0%), 

quartzito (20,83%), granito (4,16%), arenito silicificado (2,77%) e hialino (1,38%). 

Gráfico 5.92 - Comparação entre o uso de matéria-prima, lascas brutas e artefatos, cemitério C do Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 = lascas brutas; 2 = artefatos. 
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Sobre as técnicas de debitagem, novamente a técnica bipolar aparece em 

destaque, diferente do que é observado nos instrumentos coletados em solo habitacional. No 

cemitério C elas perfazem 47,22% dos instrumentos. A técnica unipolar ocorre em (41,66%) e o 

talhe (apenas artefatos) ocorre em 11,11% do total. 

Entre os artefatos stricto-sensu a técnica bipolar ocorre em 44,11%, diferente 

daqueles existentes na Fase 03 do Justino, onde não houve registro da técnica bipolar. Os 

instrumentos confeccionados sobre lascas corticais e semicorticais equivalem a 87,50% do 

conjunto dos produtos de debitagem (excluímos aqueles obtidos sobre talhe), ou seja, não é 

diferente do que fora observado para todos s sítios da Área 03: pouca economia de matéria-prima 

representada por núcleos pouco explorados; uso de lascas iniciais no processo de redução; raras 

ações transformativas pós-debitagem; artefatos mais bem manufaturados são aqueles de sílex ou 

arenito silicificado. Entretanto a diferença entre os conjuntos artefatuais associados ao contexto 

‘produtivo funcional’ daqueles evidenciados em contextos ‘ritualístico-simbólicos’, ou seja, entre 

o Cemitério C e a Fase 03, diz respeito exclusivamente ao uso da técnica bipolar. Não há uma 

causa direta para tal ocorrência, visto que, como no cemitério D, o lascamento exclusivamente 

ritualístico não é realidade, uma vez que a grande maioria, sobretudo artefatos, apresenta marcas 

claras de intensa utilização. 

Gráfico 5.93 - Comparação entre o uso de matéria-prima, instrumentos, cemitério D do Justino: 
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O que podemos inferir, dedutivamente, é que se tratava de ferramentas ‘pessoais’, 

pertencentes ao morto, ou oferecidas pelos membros do grupo que, dadas às características da 

debitagem bipolar (de maior controle sobre o suporte almejado), produziria artefatos mais bem 

‘acabados’ (?) e, portanto, mais flexíveis e duráveis17. 

 
 
 
 

                                                
17 Como veremos a seguir há uma diminuição sensível no uso da técnica bipolar no cemitério B e, principalmente, no A. 
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Gráfico 5.94 – Comparação entre lascas brutas e artefatos, superfície cortical, cemitério C: 
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Legenda eixo x: 1 = lascas brutas; 2 = artefatos. 
 

  Entre as lascas brutas o talão mais presente é o cortical (vinte e uma peças), 

seguido pelos talões lisos planos (treze peças), parciais e ausentes (dois exemplares cada). Entre os 

artefatos há uma maior diversidade, havendo talões corticais (onze peças), lisos planos (nove 

peças), parciais (quatro peças), ausente (duas peças) e diedro (uma peça). 

Tabela 5.228 – Morfologia e outras categorias, artefatos, cemitério C: 

 
Matéria-prima Superfície Cortical Tecnologia 

Sílex Quartzo Quartzito Granito Ausente <  >  Unipolar Bipolar Talhe 
Trapezoidal 04 02 -- -- 02 03 01 04 02 -- 
Triangular -- -- 01 -- -- 01 -- -- 01 -- 
Quadrangular 07 03 02 -- 01 08 03 04 08 -- 

Raspador sobre seixo 04 03 -- -- -- 01 06 -- -- 07 
Semicircular -- -- 01 -- -- 01 -- 01 -- -- 

Raspador sobre plaqueta -- -- -- 01 -- 01 -- -- -- 01 
Raspador sobre lasca 04 01 -- -- -- 03 02 01 04 -- 

 

Os artefatos stricto-sensu estão constituídos pelos elementos, a saber: cinco 

raspadores sobre lasca; um raspador sobre plaqueta; sete raspadores sobre seixo; uma lasca 

semicircular; uma lasca triangular; seis lascas trapezoidais; doze lascas quadrangulares. No geral 

são ferramentas muito semelhantes às evidenciadas no solo de ocupação da Fase 03 não 

ocorrendo nenhuma particularidade que mereça destaque. 

Em relação às dimensões dos artefatos diferente do Cemitério D, os artefatos são 

menores, sendo a grande maioria entre 01 e 50 mm de comprimento (73,54%) e o restante das 

peças inferior a 80 mm. Apenas uma peça ultrapassou 250g sendo que a maioria está entre 01 e 

50g. Portanto, são artefatos mais portáteis, coincidindo com o conjunto artefatual da Fase 03. 

Tabela 5.229 – Variáveis quantitativas artefatos, Cemitério C: 
 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

1-10 -- -- 12 02 
11-20 -- -- 11 05 
21-30 04 08 10 05 
31-40 08 11 01 06 
41-50 13 07 -- 03 
51-60 04 06 -- 02 
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 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 
61-70 02 01 -- 02 
71-80 02 01 -- -- 
81-90 -- -- -- 01 
91-100 -- -- -- 01 
101 – 150 -- -- -- 06 
> 250 -- -- -- 01 

 
Tabela 5.230 – Comparação entre as variáveis quantitativas, Cemitério C e Fase 03, Justino: 

 
COMPRIME�TO LARGURA ESPESSURA PESO 

Cemitério Fase 03 Cemitério Fase 03 Cemitério Fase 03 Cemitério Fase 03 
1 – 50g 73,54 72,97 76,47 91,89 100,0 100,0 61,76 75,67 
51 –100g 26,48 27,02 23,52 8,10 -- -- 26,47 18,91 
101 – 150g --  -- -- -- -- 17,64 5,40 
> 250g --  -- -- -- -- 2,94 -- 

 
Tabela 5.231 – Instrumentos líticos associados aos sepultamentos do Cemitério C, Justino: 
SUBCO�J

U�TO 
SEP GÊ�ERO E IDADE18 ARFETATOS ASSOCIADOS 

LASCAS BRUTAS 
ASSOCIADAS 

QTD. 
ITE�S 

01 

77 Sexo indeterminado Adulto Lasca retocada de sílex 01 de quartzo 02 

78 

Sepultamento triplo 
� 01 masculino adulto entre 4 0 e 49 

anos. 
� 01 feminino adulto entre 40 e 49 anos. 

� 01 masculino adulto idade 
indeterminada 

Raspador sobre seixo de sílex 02 de quartzito 03 

79 Infantil de 01 a 04 anos -- 01 de granito 01 
125 Sexo indeterminado entre 30 e 39 anos Lasca retocada de quartzo 02 de sílex 03 

02 

84 Infantil de idade indeterminada -- -- -- 

83 Masculino entre 18 e 29 anos -- 
01 de quartzo, 01 de sílex, 01 e 

quartzito 
03 

120 Infantil entre 01 e 04 anos Lasca retocada de quartzo -- 01 
121 Infantil entre 01 e 04 anos Duas lascas retocadas de sílex 01 de sílex, 03 de quartzito 06 
134 Feminino entre 18 e 29 anos -- 01 de sílex 01 

122 
Secundário duplo 

� 01 masculino entre 18 e 29 anos. 
� 01 infantil entre 05 e 09 anos. 

Dois raspadores sobre seixo de quartzo, 
lasca retocada de quartzito 

02 de quartzito 05 

123 Feminino entre 50 e 59 anos. 
Raspador sobre seixo de quartzo, duas 

lascas retocadas de quartzito 
-- 03 

124 Indeterminado – não adulto -- -- -- 
97 Masculino adulto, idade indeterminada. -- 01 de quartzo, 01 de quartzito 02 

03 

128 
Sexo indeterminado, adulto com idade 

indeterminada. 
Lasca retocada de sílex -- 01 

129 Sexo indeterminado, adulto Lasca retocada de sílex -- 01 
107 Masculino entre 50 e 59 anos -- 01 de quartzo 01 
96 Masculino entre 50 e 59 anos 02 lascas retocadas de sílex 01 de quartzo 03 
130 Sexo indeterminado entre 10 e 14 anos -- 02 de sílex 02 
105 Masculino adulto Lasca retocada de quartzo -- 01 
106 Infantil entre 01 e 04 anos -- 01 de quartzito 01 

136 Infantil entre 05 e 09 anos 
Lamela retocada de sílex, lasca retocada 

de quartzito 
01 de granito 01 

115 Infantil entre 01 e 04 anos -- 01 de quartzo 01 

04 

144 Masculino adulto Raspador sobre lasca de sílex -- 01 
143 Sexo indeterminado, adulto. Lamela retocada de quartzo 01 de sílex 02 
145 Sexo indeterminado, adulto. Raspador sobre lasca de quartzo -- 01 
148 Infantil entre 05e 09 anos -- 03 de sílex 03 

151 Sexo indeterminado, adulto. 
Lasca retocada de sílex, raspador sobre 

plaqueta de granito 
01 de quartzito 03 

149 Sexo indeterminado, adulto. Raspador sobre lasca de sílex -- 01 
135 Sexo indeterminado, adulto. Raspador sobre seixo de sílex -- 01 

05 

108 Masculino entre 18 e 29 anos Raspador sobre seixo de sílex 01 de quartzo, 01 de quartzito 02 
126 Feminino adulto Lasca retocada de sílex 01 de quartzo 01 

127 Masculino entre 30 e 39 anos 
Raspador sobre seixo de sílex, lasca 

retocada de quartzo 
-- 02 

                                                
18 Dados obtidos em Carvalho (2006). 
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SUBCO�J
U�TO 

SEP GÊ�ERO E IDADE18 ARFETATOS ASSOCIADOS 
LASCAS BRUTAS 

ASSOCIADAS 
QTD. 
ITE�S 

Sepultamen
tos isolados 

147 Infantil de 05 a 09 anos 
Raspador sobre lasca de sílex, lasca 

retocada de sílex, lamela retocada de sílex 
01 de quartzo, 01 de arenito 

silicificado 
05 

157 Infantil de até 01 ano -- 
01 de quartzo, 01 de sílex, 01 de 

hialino 
03 

162 Infantil de 05 a 09 anos -- -- -- 

 

5.3.5. Conjunto artefatual do cemitério B: 

O cemitério B é o maior entre os quatros evidenciados no Justino, sendo 

exumados setenta e sete indivíduos. Está localizado entre as decapagens 14 e 09. Está constituído 

por um conjunto principal, mais centralizado no quadrante oeste, entre as quadrículas FL-MZ 

21/35, e quatros outros conjuntos menores, dois localizados no quadrante norte entre as 

quadrículas FL 41/45 e 51/55, um no quadrante sul, entre as quadrículas AE-FL 11/20 e o último 

no setor II, aglomerados na quadrícula MR (Vergne, 2005, p. 90). Está datado entre 3270 ± 135 

AP. e 2650 ± 160 A.P.   

Os elementos líticos associados como bens funerários compreendem um total de 

quatrocentos e onze peças provenientes de processos redutivos mais percutores, a saber: trinta e 

cinco artefatos (8,51%); duzentos e quarenta e nove resíduos (60,58%); quarenta e cinco 

percutores (10,94%); cinqüenta e quatro lascas brutas (13,13%); vinte e oito núcleos (6,81%¨). 

 
Gráfico 5.95 – Elementos líticos do Cemitério B: 
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Ainda foram depositados como mobiliário funerário duas peças polidas (lâminas 

de machado) e seis fragmentos naturais. Diferente dos demais cemitérios onde o número de 

artefatos polidos é bem maior.  

A matéria-prima mais presente é o quartzo (duzentos e quatro elementos, 

equivalentes a 49,63% do conjunto, ou seja, quase a metade). O sílex ocorre em 18,73% do total, 

mas entre os artefatos, por exemplo, é a matéria-prima mais significativa (51,42%). Ainda há 

ocorrência de peças líticas em quartzito (19,70%), quartzo hialino (1,45%), arenito silicificado 

(2,91%), quartzo rosa (1,21%) e granito (6,32%). 
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Tabela 5.232 – Matéria-prima versus morfologia, Cemitério B, Justino: 
Matéria-
prima 

Resíduos Percutores 
Lascas 
Brutas 

Artefatos �úcleos Total Porcentagem 

Sílex 37 -- 14 18 08 77 18,73 
Quartzo 156 03 23 11 11 204 49,63 
Quartzito 37 23 08 06 07 81 19,70 
Hialino 03 -- 02 -- 01 06 1,45 
Arenito S. 07 02 03 -- -- 12 2,91 
Quartzo Rosa 04 -- 01 --  05 1,21 
Granito 05 17 03 -- 01 26 6,32 
TOTAL 249 45 54 35 28 411 100,0 

 

A análise dos resíduos de lascamento demonstrou que a maioria está constituída 

por refugos de lascamento (resíduos que equivalem a 42,97% do total), seguidos pelas estilhas 

(34,13%), resíduos de bloco (15,26%), fragmentos de percutores (2,81%), fragmentos distal de 

lasca (2,81%) e fragmentos proximal de lasca (2,00%). A matéria-prima com maior expressão é o 

quartzo (62,65%), seguida pelo sílex e quartzito (14,85% cada), arenito silicificado (2,81%), 

quartzo hialino (1,20%), granito (2,00%) e quartzo rosa (1,60%). Inclusive vale destacar que o 

quartzo rosa só aparece no Justino no cemitério B. 

Gráfico 5.96 – Dados comparativos entre morfologia e matérias-primas, Cemitério B, Justino: 
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 Legenda para o eixo x: 1 = sílex; 2 = quartzo; 3 = quartzito; 4 = hialino; 5 = arenito silicificado; 6 = quartzo rosa; 7 = granito. 

   

No cemitério B o número de percutores é bem menor se comparado ao D e C, 

equivalendo a 10,94% do conjunto. Vinte e cinco exemplares são do tipo ‘clássico’ só utilizado 

para percussão, enquanto dezenove são do tipo ‘instrumento duplo’ usado como percutor e como 

mão-de-pilão. A matéria-prima mais comum entre os percutores é, como era de se esperar, o 

quartzito (51,11%), seguido pelo granito (37,77%), quartzo (6,66%) e arenito silicificado (4,44%). 

  Entre os vinte e oito núcleos que compõem o conjunto artefatual em estudo 

71,42% encontram-se esgotados, ou seja, sem que houvesse possibilidade de exploração da peça 

por meio de criação de novos planos de percussão, enquanto 28,57% apresentam possibilidades 

de obtenção de novos suportes. A utilização de núcleos enquanto bens funerários (com base nos 
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dados estatísticos), não estaria vinculada às suas propriedades de obtenção lascas para produção de 

utensílios líticos. 

  Entre os núcleos esgotados maior parte é de sílex e quartzo (sete exemplares 

cada), mas há aqueles de quartzito (cinco peças) e quartzo hialino (uma peça).  Entre os não 

esgotados a maior parte é de quartzo (quatro peças), seguidos pelos de quartzito (duas peças), sílex 

e granito (uma peça cada). Vale a pena destacar que esta não é a realidade observada pela análise 

intra-sítio do Justino, onde em torno de 80% dos núcleos evidenciados ainda apresentam 

possibilidades de exploração do plano (ou planos) de percussão para obtenção dos suportes 

almejados à manufatura das ferramentas líticas. 

Os núcleos, desta forma, são na grande maioria de quartzo (39,28%), mas há um 

número significativo de elementos de sílex (28,57%) e quartzito (25,0%), com uma pequena 

representação de peças de quartzo hialino e granito (3,57% cada). 

  Sobre o número de planos de percussão (categoria que cooperaria para a 

compreensão do processo de debitagem e comparação com aqueles evidenciados na Fase 02), há 

certa regularidade entre os que apresentam apenas um plano (onze exemplares), dois planos (seis 

exemplares) e múltiplos planos de percussão (onze exemplares). 

Gráfico 5.97 – Comparação entre tipo de matéria-prima e estado dos núcleos, Cemitério B, Justino: 
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Legenda para o eixo X: 1 = quartzo; 2 = sílex; 3 = quartzito; 4 = granito; 5 = hialino. 

   
Este conjunto artefatual está constituído por oitenta e nove instrumentos, sendo 

cinqüenta e quatro lascas brutas e trinta e cinco artefatos stricto-sensu. As matérias-primas mais 

comuns foram o quartzo (38,20%) e o sílex (35,95%), mas ainda há presença de utensílios em 

quartzito (15,73%), granito (3,79%), arenito silicificado (2,47%), hialino (2,47%) e quartzo rosa 

(1,12%).  Cabe destacar que entre os artefatos stricto-sensu não há grande variedade de matéria-

prima, havendo apenas ferramentas em sílex (dezoito peças), quartzo (onze peças) e quartzito (seis 

peças). 
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Gráfico 5.98 – Matéria-prima dos núcleos, Cemitério B, Justino: 
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Tabela 5.233 – Uso da matéria-prima nos instrumentos do cemitério B, Justino: 

 Lascas brutas Artefatos Quantidade total Porcentagem 
Sílex 14 18 32 35,95 
Quartzo 23 11 35 38,20 
Quartzito 08 06 14 15,73 
Granito 03 -- 03 3,79 

Arenito Silicificado 02 -- 02 2,47 
Hialino 02 -- 02 2,47 

Quartzo rosa 01 -- 01 1,12 

 
Gráfico 5.99 – Uso da matéria-prima nos instrumentos do cemitério B, Justino: 
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Tabela 5.234– Tecnologia de debitagem, cemitério B, Justino: 

 Lascas brutas Artefatos Quantidade total Porcentagem 
Unipolar 36 16 52 58,42 
Bipolar 18 07 25 28,08 
Talhe -- 12 12 13,48 
TOTAL 54 35 89 100,0 

 
Tabela 5.235 – Comparação entre tecnologia de debitagem do Cemitério B e Fase 04, Justino: 

 

 
CO�TEXTO RITUALÍSTICO-SIMBÓLICO 

 
CO�TEXTO PRODUTIVO-FU�CIO�AL 

Lascas brutas Artefatos Lascas brutas Artefatos 
Unipolar 86,11 57,05 66,66 47,05 
Bipolar 13,88 7,40 44,44 20,58 
Talhe -- 35,55 -- 35,29 

 

Diferente do que ocorrera nos cemitérios D e C, a técnica bipolar passa a 

representar apenas 28,08% dos instrumentos (dezoito lascas brutas e sete artefatos), sendo a 

tecnologia de debitagem mais comum a unipolar representada por 58,42% do conjunto, ainda 
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existindo artefatos talhados (13,48%). O processo de debitagem dos suportes é idêntico ao que 

fora observado até o momento: obtenção de pequenas lascas corticais ou semicorticais, com pouca 

ou nenhuma alteração pós-debitagem. No caso dos artefatos stricto-sensu essas modificações 

estão representadas por poucas retiradas de adelgaçamento, seguidas de retoques, geralmente 

diretos, curtos, semi-abruptos e em escamas. 

Na análise dos talões, nas lascas brutas o mais comum foi os corticais (42,59%) e 

os lisos planos (40,74%), ocorrendo ainda os do tipo diedro, suportes com presença parcial de 

talão e aqueles com ausência (5,55% cada). Já entre os artefatos os com ausência do talão são mais 

freqüentes (40,0%), sobretudo em função do número de peças talhadas; seguidos pelos corticais 

(28,57%), lisos planos (25,71%), pelos diedros e parciais (2,85% cada). 

Gráfico 5.100 – Tipo de suporte, cemitério B, Justino: 
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De modo geral, os resultados empíricos decorrentes da análise dos talões (e dos 

ângulos), vão de encontro ao que fora acima descrito sobre as técnicas de redução do núcleo e, 

conseqüentemente, o que tem sido verificado nos conjuntos artefatuais não associados aos 

sepultamentos. Assim, sendo reafirmamos nossa hipótese de que não há diferenças tecnológicas 

significativas entre vestígios líticos em contextos produtivo-funcionais e vestígios líticos em 

contextos ritualístico-simbólicos, se assim podemos nos reportar. 

  A observação dos conjuntos artefatuais em contexto ritualístico-simbólico do 

cemitério B do Justino é exemplo claro de nossas prerrogativas. No estudo dos talões das lascas 

brutas da Fase 04, por exemplo, o mais comum é o cortical representado por 52,77% dos 

exemplares deste conjunto. Ocorrem ainda os talões do tipo liso plano (19,44%), liso plano 

preparado (4,16%) e parcial (6,94%). Entre os artefatos decorrentes do processo de debitagem o 

talão mais presente foi o liso plano (41,37%), seguido pelos artefatos com talão cortical (34,48%) 

e os ausente (24,13%).  Resultados que, dadas às devidas proporções, são similares. 
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Gráfico 5.101 – Comparação entre tipos de talão, artefatos e lascas brutas, Cemitério B, Justino: 
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Os artefatos associados ao cemitério B equivalem a 8,51% do total de vestígios 

líticos associados aos sepultamentos. Estão representados por seis raspadores unifaciais sobre 

seixo, quatorze raspadores sobre lasca, seis raspadores sobre bloco, oito lascas quadrangulares e 

uma lasca trapezoidal. 

Tabela 5.236 – Comparação entre talões do Cemitério B e Fase 04, Justino: 

 

 
CO�TEXTO RITUALÍSTICO-SIMBÓLICO 

 
CO�TEXTO PRODUTIVO-FU�CIO�AL 

Lascas brutas Artefatos Lascas brutas Artefatos 
Cortical 42,59 43,47 52,77 34,48 
Liso plano 40,74 39,13 23,60 41,37 
Diedro 5,55 4,34 -- -- 
Parcial 5,55 4,34 6,64 -- 
Ausente 5,55 8,69 -- 24,13 

 

  Não foi possível encontrar um padrão na distribuição dos artefatos stricto-sensu 

entre os sepultamentos, exceto que apenas 41,33% dos sepultamentos apresentam este tipo de 

vestígio associado (status social [?]). Ou seja, estão distribuídos irregularmente nos mais variados 

tipos de indivíduos, não havendo nenhum tipo de distinção relacionada à idade ou gênero 

exclusivamente observada por este tipo de vestígio, a saber: 

� Sepultamento 85 – indivíduo masculino entre 18 e 29 anos19, há dois artefatos associados (um 

raspador sobre seixo de sílex e um raspador sobre lasca de quartzito). 

� Sepultamento 152 – indivíduo masculino entre 30 e 39 anos, há dois artefatos associados (duas 

lascas retocadas, uma de sílex e outra de quartzito). 

� Sepultamento 87 – indivíduo masculino entre 30 e 39 anos, há dois artefatos associados (uma 

lasca retocada e um raspador sobre seixo, ambos de sílex). 

                                                
19 Informações sobre gênero e idade (Carvalho, 2006). 
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� Sepultamento 47 – adolescente entre 15 e 19 anos, sexo indeterminado. Há dois artefatos 

associados (dois raspadores de bloco sobre quartzo). 

  Os demais sepultamentos apresentam apenas um artefato no mobiliário, a saber: 

� Sepultamento 137 – masculino com idade desconhecida (raspador sobre lasca de quartzo). 

� Sepultamento 93 – masculino entre 18 e 29 anos (raspador sobre lasca de quartzo). 

� Sepultamento 46 – feminino adulto (raspador sobre lasca de quartzo). 

� Sepultamento 70 – feminino entre 18 e 29 anos (raspador sobre lasca de sílex). 

� Sepultamento 59 – adulto de sexo indeterminado (raspador sobre lasca de quartzo). 

� Sepultamento 86 – masculino entre 30 e 39 anos (raspador sobre lasca de quartzo). 

� Sepultamento 131 – masculino adulto (raspador sobre lasca de quartzo). 

� Sepultamento 165 – criança até um ano de idade (raspador sobre bloco de quartzo). 

� Sepultamento 54 – masculino entre 30 e 39 anos (raspador sobre lasca de sílex). 

� Sepultamento 114 – feminino entre 18 e 29 anos (raspador sobre seixo de quartzito). 

� Sepultamento 117 – adulto de sexo indeterminado (raspador sobre seixo de sílex). 

� Sepultamento 81 – feminino entre 18 e 29 anos (raspador sobre bloco de quartzo). 

� Sepultamento 72 – masculino de idade não determinada (raspador sobre bloco de quartzo). 

� Sepultamento 60 – adulto de idade não determinada (raspador sobre bloco de quartzo). 

� Sepultamento 58 – criança entre 01 e 04 anos de sexo indeterminado (raspador sobre seixo de 

quartzito). 

�  Sepultamento 140 – adulto de sexo indeterminado (raspador sobre lasca de sílex). 

� Sepultamento 118 – masculino entre 50 e 59 anos (lasca retocada de quartzito). 

� Sepultamento 109 – masculino entre 50 e 59 anos (raspador sobre lasca de quartzito). 

� Sepultamento 112 – feminino entre 30 e 39 anos (raspador sobre lasca de sílex). 

� Sepultamento 139 – masculino entre 18 e 29 anos (lasca retocada de sílex). 

� Sepultamento 111 – masculino entre 30 e 39 anos (lasca retocada de sílex). 

� Sepultamento 132 – masculino entre 30 e 39 anos (lasca retocada de sílex). 

� Sepultamento 69 – feminino entre 40 e 99 anos (raspador sobre lasca de quartzo). 

� Sepultamento 91 – masculino adulto (lasca retocada de sílex). 

� Sepultamento 111 – masculino entre 40 e 49 anos (lasca retocada de sílex). 

  Um dado significativo diz respeito aos sepultamentos infanto-juvenis com 

presença de artefatos stricto-sensu: em todos só foram depositados artefatos talhados, não 

ocorrendo produtos de debitagem, a matéria-prima mais comum foi o quartzo, exceto pelo 

sepultamento 58, onde fora depositado um raspador sobre seixo de quartzito. Nos demais foram 

depositados raspadores sobre bloco de quartzo. 
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Tabela 5.237 – Comparação entre matéria-prima dos artefatos Cemitério B e Fase 04, Justino: 

 CO�TEXTO RITUALISTICO-SIMBÓLICO 
 

CO�TEXTO PRODUTIVO-FU�CIO�AL 
 

QUARTZO 31,42 57,77 
SÍLEX 51,42 22,22 

QUARTZITO 14,14 -- 
ARENITO S. -- 17,77 
HIALINO -- 2,22 

 

A matéria-prima dominante é o sílex, ocorrendo em 51,42% do total do conjunto; 

seguido pelo quartzo representado por 31,42% e pelo quartzito 14,14%. Comparando ao contexto 

funcional-produtivo há uma diferença significativa. Enquanto no solo ocupacional o quartzo é 

mais bem representado ocorrendo, sobretudo em lascas provenientes das fases iniciais do processo 

de redução, sem muitas alterações pós debitagem; no contexto ritualístico-simbólico é o sílex que 

ocorre com maior freqüência (sobretudo a variante caramelo), em artefatos mais bem acabados. 

Cabe ressaltar que as cicatrizes nos bordos e marcas de sobreposição de retoques indicam que 

estes artefatos depositados como bens funerários foram anteriormente utilizados. 

Gráfico 5.102 - Comparação entre matéria-prima dos artefatos Cemitério B e Fase 04, Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 = contexto ritualístico-simbólico; 2 = contexto funcional-produtivo. 
 

Em relação às dimensões dos artefatos do Cemitério B, percebe-se um gradual 

aumento fato que também ocorre na Fase 04 e que vai de encontro com alguns pressupostos 

encontrados na literatura (Pecora, 2001, 2002; Tomka, 1993), ou seja, os conjuntos artefatuais de 

grupos mais sedentários tendem a perder a necessidade de portabilidade, como já discutimos 

algumas vezes nesta tese. 

Observa-se, assim, que os artefatos associados aos sepultamentos são maiores e 

mais pesados, como o que ocorre na Fase 04 e de distanciado do que foi verificado tanto na Fase 

03 como no conjunto artefatual depositado enquanto mobiliário funerário no cemitério C. 
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Tabela 5.238 – Variáveis quantitativas artefatos, Cemitério B: 
 Comprimento Largura Espessura Peso 

1-10 -- -- 05 01 
11-20 -- -- 18 04 
21-30 02 05 07 04 
31-40 08 14 04 04 
41-50 10 08 01 03 
51-60 09 04 -- 03 
61-70 03 03 -- 04 
71-80 01 01 -- 02 
81-90 02 -- -- 02 
91-100 -- -- -- 02 
101 – 150 -- -- -- -- 
151 –200  -- -- -- 03 
201 - 250 -- -- -- -- 
> 250 -- -- -- 03 

 
Tabela 5.239 – Variáveis quantitativas artefatos, em porcentagem, Cemitério B: 

 
COMPRIME�TO LARGURA ESPESSURA PESO 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

1 – 50 20 57,14 27 77,14 35 100,0 16 45,71 
51 – 100 15 42,85 08 22,86 -- -- 13 37,14 
151 – 200 -- -- -- -- -- -- 03 8,57 
> 250 -- -- -- -- -- -- 03 8,57 

 
Tabela 5.240 – Dados comparativos entre dimensões dos artefatos entre das Fases 03 e 04. e cemitérios C e B, Justino: 

 
FASE 03 (transição) CEMITÉRIO C FASE 04 (agricultores 

ceramistas) CEMITÉRIO B 

C L E P C L E P C L E P C L E P 
1-50 72,97 91,89 100,0 75,67 73,54 76,47 100,0 61,76 48,88 91,11 100,0 62,22 57,14 77,14 100,0 45,71 
51-100 27,02 8,10 -- 18,91 26,48 23,52 -- 26,47 51,11 8,88 -- 11,11 42,85 22,86 -- 37,14 
101-150 -- -- -- 5,40 -- -- -- 17,64 -- -- -- 8,88 -- -- -- -- 
151-200 -- -- -- -- -- -- -- 2,94 -- -- -- 6,66 -- -- -- 8,57 
201-250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,66 -- -- -- 8,57 

Medidas em milímetros e peso em gramas. C = comprimento; L = largura; E = espessura; P = peso. 
 

5.3.6. Conjunto artefatual do cemitério A: 

O cemitério A foi evidenciado a partir da decapagem 04 prosseguindo até a 

decapagem 08. Possui dois subconjuntos principais situados no quadrante leste, entre as 

quadrículas AE-FL-R 06/30. A cronologia para este período situa-se em torno de 2530 ± 70 AP e 

1280 ± 45 AP. Segundo Vergne (2005, p.91), o conjunto inicia-se com dezenove enterramentos, 

duas cremações e cinco concentrações de osso nas camadas 08 a 07, sendo que a maior 

concentração de sepultamento encontra-se entre as decapagens de número 06 e 04, totalizando 

trinta e dois enterramentos e oito concentrações de ossos.  

O total de elementos líticos associados ao cemitério A é de duzentas e noventas 

peças, a saber: setenta e nove lascas brutas (27,24%); treze artefatos stricto-sensu (4,48%); cento e 

trinta e nove resíduos de lascamento (47,93%); vinte e sete núcleos (9,31%); trinta e dois 

percutores (11,03%).  Foram ainda evidenciados onze elementos naturais, sendo que não houve 

presença de artefatos polidos. 
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Tabela 5.241 – Sepultamentos do Cemitério A: 
Sep Características Gerais (Cf. Carvalho, 2006) Sep Características Gerais (Cf. Carvalho, 2006) 
01 Masculino, adulto   
2.1 Gênero não identificado, adulto 40 Feminino adulto 
2.2 Gênero não identificado, adulto. 41 Gênero indeterminado entre 40 e 49 anos 
03 Gênero não identificado, adulto 43 Feminino entre 50 e 59 anos 
05 Masculino, adulto 45 Masculino entre 18 e 29 anos 
06 Feminino entre 40 e 49 anos 49 Masculino entre 18 e 29 anos 
07 Gênero não identificado, adulto 50 Entre 40 e 49 anos 
08 Gênero não identificado, adulto 61 Masculino adulto 
09 Masculino entre 30 e 39 anos 62 Gênero indeterminado, adulto 
10 Feminino entre 30 e 39 anos 63 Masculino entre 50 e 59 anos 
11 Masculino adulto 64.1 Masculino, adulto 
12 Gênero não determinado entre 18 e 29 anos 64.2 Masculino, adulto 
13 Masculino entre 30 e 39 anos 64.3 Gênero indeterminado, adulto 
15 Masculino entre 18 e 29 anos 65 Gênero indeterminado, adulto 
16 Masculino entre 40 e 49 anos 71 Gênero indeterminado, adulto 
17 Gênero indeterminado entre 30 e 39 anos 90 Masculino, adulto 
19 Masculino adulto 14 Gênero indeterminado, entre 15 e 19 anos 
21 Feminino entre 40 e 49 anos 20 Gênero indeterminado, entre 01 e 04 anos 
22 Gênero não determinado entre 30 e 39 anos 26 Gênero indeterminado, entre 01 e 04 anos 
23 Gênero não determinado entre 30 e 39 anos 29 Gênero indeterminado, entre 10 e 14 anos 
24 Masculino entre 50 e 59 anos 30 Gênero indeterminado, entre 01 e 04 anos 
25 Indeterminado entre 30 e 39 anos 53 Gênero indeterminado, entre 10 e 14 anos 
27 Feminino entre 30 e 39 anos 89 Gênero indeterminado, entre 01 e 04 anos 
28  Masculino entre 30 e 39 anos   
31 Gênero indeterminado entre 30 e 39 anos   
32 Gênero não determinado entre 30 e 39 anos   
33 Masculino entre 40 e 49 anos   
34 Masculino entre 40 e 49 anos   
35 Masculino entre 30 e 39 anos   
36 Masculino, adulto   
37 Gênero indeterminado, adulto   
39 Gênero indeterminado, adulto   

 
Tabela 5.242 – Elementos líticos, Cemitério A, Justino: 

 Quantidade Percentual 
Resíduos 29 20,86 

Fragmento de seixo 06 4,31 
Estilhas 51 36,69 

Resíduos de bloco 30 21,58 
Fragmento de descorticagem 20 14,38 

Fragmento distal 01 0,71 
Fragmento mesial 02 1,43 

 

A matéria-prima mais comum foi o quartzo (50,68%), seguido pelo sílex 

(14,31%), quartzito (12,75%), granito e quartzo hialino (7,58% cada), arenito silicificado (3,10%), 

ocre e calcedônia (1,37% cada), pegmatito (1,03%) e quartzo rosa (0,34%). O que se nota neste 

conjunto é a maior diversidade no uso da matéria-prima, mesmo com a grande predominância do 

quartzo. 

Na análise dos resíduos associados aos sepultamentos pudemos observar que a 

grande maioria é de quartzo (noventa elementos), com variedade de tipos, porém com poucos 

exemplares: sílex (onze peças), arenito silicificado (cinco peças), ocre (quatro peças), quartzito 
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(treze peças), granito (seis peças), hialino (dez peças), quartzo rosa (01 peça). No tocante a 

morfologia, as estilhas perfazem a maioria (51 peças = 36,69%), sobretudo as de quartzo. 

 
Gráfico 5.103 – Matérias-primas do cemitério A, Justino: 
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Tabela 5.243 – Matérias-primas por morfologia, cemitério A, Justino: 

 PERCUTORES RESÍDUOS LASCAS BRUTAS ARTEFATOS �ÚCLEOS TOTAL % 

Quartzo 01 09 38 04 14 147 50,68 
Sílex -- 11 18 06 06 41 14,31 

Quartzito 17 13 05 01 01 37 12,75 
Arenito S. 01 05 02 -- 01 22 7,58 
Granito 12 06 03 -- 01 22 7,58 
Pegmatito 01 -- 02 -- -- 03 1,03 
Ocre -- 04 -- -- -- 04 1,37 
Hialino -- 10 10 -- 02 22 7,58 
Rosa -- -- 01 -- -- 01 0,34 

Calcedônia -- -- -- 02 02 04 1,37 

 
Gráfico 5.104 – Resíduos por matéria-prima: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rosa

Hialino

Granito

Quartzito

Ocre

Arenito S.

Sílex

Quartzo

   

A análise tecnológica demonstra que grande parte destes resíduos é proveniente 

do processo de redução primária do núcleo, sendo que a minoria é decorrente de outros estágios 
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de produção, tais como alterações pós-debitagem de adelgaçamento dos bordos, retoques ou 

manutenção (10,07% do total). 

  O número total de percutores está na média do que foi observado para as outras 

ocupações ceramistas (11,03% do conjunto artefatual). A grande maioria é de quartzito (dezessete 

peças), seguidos por aqueles de granito (doze peças) e arenito silicificado, pegmatito e quartzo 

(um exemplar cada). 

  Os suportes utilizados foram geralmente os seixos globulares (37,50%) ou 

alongados (34,37%), mas há os exemplares do tipo cônico (25,0%) e placóide (3,125%). Sobre o 

uso, os percutores clássicos (utilizados apenas no processo redutivo) são os mais comuns 

totalizando dezenove peças; os mistos mão-percutores estão representados por onze elementos e 

os percutor-talhadores, dois exemplares. 

Tabela 5.244- Sepultamentos com presença de percutores e núcleos: 
Sep Características Gerais (Cf. Carvalho, 2006) Percutores �úcleos 
01 Masculino, adulto 01 clássico de arenito silicificado 01 de calcedônia, 01 de quartzo 
2.1 Gênero não identificado, adulto -- -- 
2.2 Gênero não identificado, adulto. -- -- 
03 Gênero não identificado, adulto -- -- 
05 Masculino, adulto -- -- 

06 Feminino entre 40 e 49 anos 
01 alongado clássico de granito, 01 clássico 

globular de quartzo 
02 de sílex 

07 Gênero não identificado, adulto 01 clássico globular de quartzito -- 

08 Gênero não identificado, adulto 
01 clássico alongado de granito, 01 percutor 

mão de granito 
01 de arenito silicificado 

09 Masculino entre 30 e 39 anos 
01 percutor-mão de granito, 01 clássico 

globular de quartzito 
-- 

10 Feminino entre 30 e 39 anos 
01 percutor mão de granito, 01 percutor mão 

de quartzito 
01 de quartzo 

11 Masculino adulto -- 01 de quartzo 
12 Gênero não determinado entre 18 e 29 anos -- -- 
13 Masculino entre 30 e 39 anos 01percutor-mão de quartzito -- 
15 Masculino entre 18 e 29 anos -- -- 
16 Masculino entre 40 e 49 anos -- 01 de sílex 
17 Gênero indeterminado entre 30 e 39 anos -- -- 
19 Masculino adulto 01 clássico alongado de quartzito -- 
21 Feminino entre 40 e 49 anos 01 Percutor-mão de quartzito 01 de quartzito, 01 de quartzo 
22 Gênero não determinado entre 30 e 39 anos 01 percutor-mão de quartzito 01 de quartzo 
23 Gênero não determinado entre 30 e 39 anos -- 01 de sílex 
24 Masculino entre 50 e 59 anos 01 clássico globular de pegmatito -- 

25 Indeterminado entre 30 e 39 anos 
01 clássico globular de quartzito, 01 clássico 

placóide de quartzito 
01 de quartzo hialino, 01 de quartzo 

27 Feminino entre 30 e 39 anos -- -- 
28  Masculino entre 30 e 39 anos -- -- 
31 Gênero indeterminado entre 30 e 39 anos -- -- 

32 Gênero não determinado entre 30 e 39 anos 
01 percutor-mão de granito, 01 globular 

clássico de granito 
01 de quartzo 

33 Masculino entre 40 e 49 anos 
01 percutor-mão de quartzito, 01 clássico 

globular de quartzito 
-- 

34 Masculino entre 40 e 49 anos 
02 percutor-mãos de quartzito 01 de granito, 02 de quartzo, 01 de 

calcedônia 
35 Masculino entre 30 e 39 anos -- 01 de sílex 

36 Masculino, adulto 
01 clássico globular de quartzito, 01 percutor 

mão de granito 
01 de sílex 

37 Gênero indeterminado, adulto -- -- 
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Sep Características Gerais (Cf. Carvalho, 2006) Percutores �úcleos 
39 Gênero indeterminado, adulto -- -- 

40 Feminino adulto 
01 clássico globular de granito, 01 clássico 
alongado de quartzito 

-- 

41 Gênero indeterminado entre 40 e 49 anos -- -- 
43 Feminino entre 50 e 59 anos -- 01 de quartzo 
45 Masculino entre 18 e 29 anos -- -- 
49 Masculino entre 18 e 29 anos -- -- 
50 Entre 40 e 49 anos 02 clássicos alongados de granito -- 
61 Masculino adulto -- -- 
62 Gênero indeterminado, adulto -- 01 de quartzo 
63 Masculino entre 50 e 59 anos -- -- 
64.1 Masculino, adulto -- -- 
64.2 Masculino, adulto -- -- 
64.3 Gênero indeterminado, adulto -- -- 
65 Gênero indeterminado, adulto -- 01 de quartzo 
71 Gênero indeterminado, adulto -- 01 de quartzo 
90 Masculino, adulto -- -- 

14 Gênero indeterminado, entre 15 e 19 anos 
01 clássico globular de quartzito, 01 clássico 

globular de quartzito 
01 de quartzo, 01 de quartzo hialino 

20 Gênero indeterminado, entre 01 e 04 anos -- -- 
26 Gênero indeterminado, entre 01 e 04 anos -- -- 
29 Gênero indeterminado, entre 10 e 14 anos 01 percutor mão de quartzito -- 
30 Gênero indeterminado, entre 01 e 04 anos -- -- 
53 Gênero indeterminado, entre 10 e 14 anos -- -- 
89 Gênero indeterminado, entre 01 e 04 anos -- -- 

 
  Os núcleos deste conjunto estão representados por vinte e sete elementos, sendo a 

maioria significativa de quartzo (51,85%), seguido pelos de sílex (22,22%), hialino e calcedônia 

(7,40% cada), granito, quartzito e arenito (3,70% cada). Há certo equilíbrio em relação ao estado 

destes elementos, visto que quinze são exemplares esgotados e doze ainda apresentam capacidade 

de exploração. De qualquer forma, todos apresentam alguma superfície cortical, sendo que do 

total apenas cinco com córtex superior a metade da peça. No tocante aos planos de percussão, os 

exemplares de sílex, calcedônia e de quartzo hialino apresentam múltiplos planos de percussão, 

além de um exemplar de quartzo e quartzito, respectivamente. Nos demais, nove apresentam 

apenas um plano e seis planos simétricos e opostos. 

Gráfico 5.105 – Matéria-prima dos núcleos, Cemitério A, Justino: 
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Nos sepultamentos do cemitério A foram evidenciados setenta e nove lascas 

brutas, sendo a grande maioria constituída por lascas corticais (73,41%). A matéria-prima mais 
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presente foi o quartzo (48,10%), mas o sílex e o quartzo hialino aparecem em quantidade 

significativa (20,78% e 12,65%, respectivamente). Foram ainda detectadas lascas de quartzito 

(6,32%), granito (4,34%), arenito silicificado e pegmatito (2,53% cada) e quartzo rosa (1,26%). 

Gráfico 5.106 – Matéria-prima, comparação entre instrumentos e artefatos stricto-sensu, Cemitério A do Justino: 
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Legenda para eixo x: 1 = Lascas brutas; 2 = Artefatos. 
 

Em relação à debitagem, novamente observamos um decréscimo no uso da 

tecnologia bipolar, estando representada por 25,31% dos suportes, sendo que o restante foi obtido 

por meio da utilização da técnica unipolar. Trata-se de lascas corticais ou semicorticais, onde em 

apenas 13,92% não há presença de superfície cortical. Em decorrência da própria escolha no 

processo de redução, os talões corticais representam 50,63% do total das lascas evidenciadas neste 

cemitério, seguido pelos lisos planos (40,50%), ausentes (6,32%) e diedros (6,32%). 

 

Gráfico 5.107 – Superfície cortical nas lascas brutas, Cemitério A, Justino: 
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  No tocante as variáveis quantitativas, são suportes de tamanho médio, a maior 

parte entre 31 e 50 mm de comprimento e 21 e 40 mm de largura, pesando 11 e 40g. 

Comparando-se a relação comprimento versus largura, os resultados foram: Lascas muito largas – 

15 exemplares = 18,98%; quase longas – 33 exemplares = 41,77%; longas – 17 exemplares = 

21,51%; laminares – 14 exemplares = 17,72%. Em relação à espessura dessas lascas, grande parte 

foi classificada como lascas médias (40,50%) e espessas (39,24%), as demais foram integradas às 

categorias ‘muito fina’ (2,53%), ‘fina’ (11,39%) e ‘muito espessa’ (6,32%). Entre os 

sepultamentos do Cemitério A foram evidenciados treze artefatos, sendo quatro raspadores sobre 
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bloco, quatro lascas retocadas e cinco raspadores sobre seixo (quatro unifaciais e um bifacial). O 

sílex foi a matéria-prima mais presente ocorrendo em 46,15% dos artefatos, seguido pelo quartzo 

(30,76%), calcedônia (15,38%) e quartzito (7,69%). 

Gráfico 5.108 – Comparação entre ‘comprimento x largura’ e espessura, lascas brutas, Cemitério A, Justino: 
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Legenda para o eixo x: 1 = muito larga; 2 = quase longa; 3 = longa; 4 = laminar. 
  
Tabela 5.245– Variáveis quantitativas, lascas brutas, Cemitério A, Justino: 
 Comprimento Largura Espessura Peso 

1-10 -- 01 43 17 
11-20 -- 09 31 24 
21-30 13 27 05 13 
31-40 31 30 -- 13 
41-50 19 08 -- 04 
51-60 08 02 -- 02 
61-70 03 02 -- 02 
71-80 03 -- -- 01 
81-90 01 -- -- 01 
101-110 01 -- -- -- 
150 -- -- -- 01 
200 -- -- -- 01 

 
Gráfico 5.109 – Uso da matéria-prima nos artefatos de todos os Cemitérios, Justino: 
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Comparando-se o uso da matéria-prima entre os artefatos nos distintos cemitérios 

do Justino, o que se pode observar é a preferência daqueles manufaturados em sílex para depósito 

enquanto mobiliário funerário em todas as ‘ocupações’. O quartzo é pouco representado no 

cemitério D, mas passa a ter maior representatividade nas ocupações ceramistas, por assim dizer. 
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As demais matérias-primas ocorrem de forma espaçada, mais ou menos na mesma freqüência nos 

distintos cemitérios. 

A maioria absoluta dos artefatos apresenta alguma superfície cortical, sendo sete 

com presença superior acima da metade da peça e cinco menor que a metade Apenas uma lasca 

de quartzo apresentou ausência de superfície cortical. Referente ao tipo de redução observável 

pelos estigmas dos suportes, seis artefatos foram adquiridos por meio da técnica unipolar, sendo 

três de sílex, um de quartzo e dois de calcedônia. Não há uma regularidade entre estes artefatos 

nas demais categorias analíticas aqui utilizadas. Em relação aos retoques são todos do tipo direto, 

curtos e em escama, geralmente atingindo todos os bordos de forma contínua. 

Tabela 5.246– Dados comparativos matéria-prima e outras categorias, Cemitério A, Justino: 
 Superfície cortical Tecnologia Debitagem Talão 

Ausente <50% >50% Uni Talhe I II Ausente L Plano Cortical 
Sílex -- 03 03 03 03 03 03 03 02 01 
Quartzo 01 -- 03 01 03 01 03 03 01 -- 
Calcedônia -- 02 -- 02 -- 01 01 01 01 -- 
Quartzito -- -- 01 -- 01 -- 01 01 -- -- 
TOTAL 01 05 07 06 07 05 08 08 04 01 

 

Tabela 5.247 – Sepultamentos com presença de artefatos: 
Sep Características Gerais (Cf. Carvalho, 2006)  
01 Masculino, adulto Lasca retocada de calcedônia 
05 Masculino, adulto Raspador sobre seixo de calcedônia 
07 Gênero não identificado, adulto Raspador sobre bloco de quartzo 
10 Feminino entre 30 e 39 anos Lascas retocada de sílex 
12 Gênero não determinado entre 18 e 29 anos Lasca retocada de sílex 
21 Feminino entre 40 e 49 anos Raspador sobre seixo de sílex  
23 Gênero não determinado entre 30 e 39 anos Raspador sobre bloco de quartzo 
25 Indeterminado entre 30 e 39 anos Raspador sobre seixo de quartzito 
35 Masculino entre 30 e 39 anos Raspador sobre bloco de sílex 
39 Gênero indeterminado, adulto Raspador sobre seixo de sílex 
49 Masculino entre 18 e 29 anos Raspador sobre seixo de quartzo/ Lasca retocada de sílex 
63 Masculino entre 50 e 59 anos Raspador sobre bloco de quartzo 

 

No tocante as variáveis quantitativas são peças na maioria ‘quase longas’, 

classificadas entre espessas ou muito espessas; medindo entre 31 e 50 mm de comprimento e 

largura. 

Tabela 5.248 – Variáveis quantitativas artefatos, Cemitério A: 
 Comprimento Largura Espessura Peso 

1-10 -- -- 03 02 
11-20 -- 01 04 01 
21-30 -- 02 04 01 
31-40 05 04 02 -- 
41-50 05 04 -- 01 
51-60 -- 02 -- -- 
61-70 02 -- -- 01 
71-80 01 -- -- 01 
81-90 -- -- -- 02 
91-100 -- -- -- 02 
101 – 150 -- -- -- 02 
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Tabela 5.249 – Variáveis quantitativas artefatos, em porcentagem, Cemitério A: 

 
COMPRIME�TO LARGURA ESPESSURA PESO 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

1 – 50 10 76,92 11 84,61 13 100,0 05 38,46 
51 – 100 03 23,07 02 15,38 -- -- 06 46,15 
151 – 200 -- -- -- -- -- -- 02 15,38 
> 250 -- -- -- -- -- -- -- -- 
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      CCaappííttuulloo  0066  

AAnnáálliisseess  iinnttrraa  ee  iinntteerr  ssííttiiooss  ddaa  áárreeaa  aarrqquueeoollóóggiiccaa  0033::  iinnddiiccaaççõõeess  ppaarraa  

ccoommpprreeeennssããoo  ddoo  ssiisstteemmaa  ddee  aasssseennttaammeennttoo  eemm  tteerrrraaççooss  ddooss  ssííttiiooss  pprréé--

hhiissttóórriiccooss  eemm  XXiinnggóó. 

 

6.1. Estudos intra-sítio e inter sítios para compreensão da arqueologia regional. Discussão 

conceitual e hipóteses: 

  A literatura arqueológica está repleta de estudos focando a relação espacial inter 

sítios com vistas à compreensão dos sistemas regionais de assentamento, principalmente em função 

da necessidade crescente da busca pela interpretação e explanação acerca do modo de vida e a 

dinâmica cultural de populações pregressas e ágrafas (Cf. Binford, 1980, 1982, 2001; Hitchcook, 

1987; Kent, 1994; Kroll & Price, 1991; Dias, 2003; Jones et alli, 2003; Silva-Méndes, 2004, 2007). 

  O interesse de compreendermos a relação entre os diversos sítios contemporâneos 

distribuídos em uma paisagem, deste modo, centra-se na assertiva de que estes mantêm relações 

intrínsecas entre si, cada um ocupando um papel no sistema produtivo/ de subsistência, na 

mobilidade e na própria organização social e cultural dos grupos pré-históricos. Neste caso, não 

podendo ser compreendidos separadamente “(...) como entidades estáticas e isoladas” (Dias, 

2003, p. 40), já que cada um assume uma função fundamental dentro das estratégias/ escolhas do 

grupo (ver discussão em Binford, 1982; Dias, 2003). 

Cada sítio compreende, assim, uma célula dentro de um sistema sócio-cultural 

abrangente e de fundamental importância, mas que por si só não é capaz de esgotar a 

compreensão da organização tecnológica, da mobilidade, das estratégias, captação de recursos, 

enfim da dinâmica cultural na pré-história.  

Além do mais, partindo do princípio de totalidade em Mauss (1974b, 1974c), a 

unidade se dá pela complementaridade entre as partes constitutivas de um domínio cultural 

(abrangendo tanto o contexto social como natural), que na Arqueologia se visualiza pela 

identificação e correlação dos geoindicadores no que concerne à constituição dos Loci de uso 

continuado ou dos lugares persistentes, inclusive como meio de estabelecer padrões à 

compreensão dos sistemas regionais de assentamento (Schlanger, 1992; Morais, 1999a, 2006; 

Silva-Méndes, 2007; Silva-Méndes & Fagundes, 2007). 

  Com base nesses pressupostos só poderemos realizar inferências sobre o sistema 

regional de assentamento quando estabelecemos correlações e conexões entre os diversos sítios e 
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locais de uma área, relacionando-os impreterivelmente à paisagem, utilizando exemplos advindos 

da etnologia, da organização tecnológica, das estruturas evidenciadas, das possíveis escolhas, por 

meio do uso intensivo das geotecnologias, ou seja, por meio de inferências e dados estatístico-

comparativos que mapeiem as possibilidades (e restrições) para as hipóteses levantadas. 

  Teórica e metodologicamente existem várias escolas que intentam buscar esta 

compreensão do passado, sendo impossível estabelecer um consenso ou conjunto de 

interpretações1, mesmo que todos busquem o entendimento do comportamento cultural na pré-

história.  Preferimos, deste modo, nos posicionar partindo das seguintes hipóteses: 

� Nenhum grupo humano está limitado espacialmente, percorrendo os espaços topográficos 

em função de vários motivos, sejam de ordem econômica, subsistência, social, política, 

ideológica, ritualística ou cultural-simbólica. 

� Que os sistemas que compõem a cultura de um dado grupo abrangem uma ampla área dentro 

de uma paisagem cultural. 

� Que diferentes atividades2 podem ser levadas a cabo nos mais variados sítios (ou espaços 

dentro dos sítios), de maneira específica ou em conjunto, dependendo da disponibilidade de 

recursos ou padrões culturais; envolvendo as mais diversas soluções e estratégias; mobilidade do 

grupo (para onde ser mover; para que se mover; quem vai se mover); tempo gasto com 

atividades de subsistência; flutuações ambientais/ climáticas; escolhas/ estratégias; políticas/ 

alianças; manutenção do território; trocas de informações; universo simbólico e religioso etc.; 

� Que questões ambientais, aliadas (ou incorporadas) aos padrões culturais, podem redirecionar 

o modo de vida de um grupo. 

� Que os contextos sócio-ambientais definem o meio em que as populações pré-históricas 

estruturaram seu sistema de assentamento3. 

                                                
1 Ver discussões em Parsons (1972); Hitchcock (1987); Dias (2003); Hegmon (2003). 
2 Cf. Silva (2000): “Uma atividade costuma ser entendida como sendo uma seqüência de tarefas, conduzidas de modo integrado, 
normalmente sem interrupção e durante certo período de tempo. Estas, por sua vez, são levadas a cabo em áreas de atividades (locais, 
instalações, superfícies) que podem ser monofuncionais ou multifuncionais (...) As primeiras caracterizam-se por serem locais onde 
atividades específicas são realizadas, podendo ser definidas como sendo locais de atividades especializadas. As áreas multifuncionais, 
por outro lado, são locais onde atividades variadas são executadas” (Silva, 2000, p.211-212). Ainda segundo Hitchcock o maior 
determinante da estrutura de um sítio arqueológico diz respeito à atividade que nele é levada a cabo (Hitchcock, 1987, p.414). Já 
Hendon (1996), em um estudo sobre as estruturas e práticas domésticas (household practices), indica que o grupo doméstico está 
constituído por agentes diferenciados pela idade, gênero e poder, cujos papéis e interesses nem sempre são os mesmos – a autora destaca 
que estes aspectos são construções sociais, inclusive o gênero. Além disso, há todo um universo simbólico que rege as atividades, 
inclusive as inter-relações (muitas vezes de caráter pessoal). Assim, a autora tenta “desmistificar” a prerrogativa de que as dinâmicas de 
natureza domésticas estão ligadas ao “lar”, “mulher” e “subsistência”, demonstrando que estas estruturas são politizadas, por meio de 
ideologia e construção de significado onde “(...) relations are inextricable from the large economic and political structure of society (...) 
The domestic group consist of social actors differentiated by age, gender, role, and power whose agendas and interests do not always 
coincide. Consideration of the internal differences in power and function has led to a recognition of the importance of gender as a 
culturally constructed ideology that structures women’s and men’s roles, relationships, access to resources, and opportunities for control 
both within the household and in society as a whole” (Hendon, 1996, p.46). 
3 Exemplo clássico é dado por Mauss (1974c) em que diferente do que se poderia pensar a sazonalidade Esquimó responde muito mais 
às questões de ordem religioso-culturais do que àquelas relativas à função ou adaptação. Não diminui essas últimas, mas demonstra que 
outras estruturas podem estar influenciando o modo de vida, a organização social e tecnológica. É o princípio do Fato Social Total. 
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Portanto, a dinâmica cultural resultante dos processos de continuidade e mudança 

deve ser ‘garimpada’ em meio aos remanescentes culturais nas escavações4 compreendendo a 

estrutura de cada sítio5, visto que a Arqueologia aqui é definida como a disciplina responsável em 

obter conhecimento (ou conhecimentos) válido sobre o passado. Não é uma tarefa fácil! Isto é, 

buscar no estático representado pelo registro arqueológico o dinamismo dos processos e das 

conexões culturais, de modo a encontrar no contexto arqueológico o contexto sistêmico, não 

gerando dúvidas sobre os nossos resultados, ou seja, são percepções do pesquisador ou são 

realmente realidades do passado? (Bleed, 1991). Para Silva (2000, p. 179-180): 

“(...) a interpretação do registro arqueológico, 

necessariamente, só pode ser alcançada a partir da compreensão destes 

processos naturais e culturais que influenciaram e afetam a sua formação 

(...) No que se refere especificamente aos processos culturais de 

formação (...), pode-se dizer que um dos principais objetivos da 

pesquisa arqueológica é o de tentar apreender o contexto sistêmico das 

coisas descobertas no contexto arqueológico, ou seja, a dinâmica 

comportamental levada a cabo pelas sociedades pretéritas que fizeram, 

usaram e depositaram os vestígios materiais encontrados pelos 

arqueólogos”. 

 

  Deste modo, conforme atestado, o registro arqueológico não fala por si, sendo 

necessária à criação de ferramentas teórico-metodológicas e conceituais que cooperem para a 

elaboração de modelos interpretativos (holísticos, sistêmicos e diacrônicos), na compreensão 

do comportamento cultural no passado. A etnoarqueologia tem sido uma das muitas 

ferramentas metodológicas capazes de habilitar condições reais para inferências desta 

dinâmica cultural (ver discussão no capítulo 01), não restam dúvidas que os exemplos 

advindos da análise etnográfica são essenciais6, inclusive estabelecendo limites conceituais do 

que é possível, ou não, especular. 

Assim, nosso problema inicial seria: 

� O que condiciona a estrutura de um sítio e como por meio dela podemos estabelecer dados 

comparativos com outros sítios de modo a inferir sobre um sistema regional de assentamento em 

terraços? 

                                                
4 Assim como os agentes que influenciaram na formação do registro arqueológico (ver discussão no capítulo 01. Cf. Schiffer, 1975, 
1976, 1987).  
5 Para Hitchcook a estrutura de um sítio é definida como: “(...) as the special organization of a settlement system as well as the 
organization of features items, and debris on an occupation surface of a site” (Hitchcook, 1987, p.375). 
6 Concordamos com Gould & Yellen ao afirmarem que: “(...) Ethnoarchaeology can generate potential explanation but only when 
combined effectively with others factors such as ecological, technological, and social variables” (Gould & Yellen, 1987, p.284). Sendo 
assim, é válido ressaltar que devemos estar plenamente conscientes sobre as extrapolações que realizamos, mesmo porque acreditamos 
que existem modelos diacrônicos observáveis no registro arqueológico que permitem o conhecimento objetivo em relação ao passado. 
Isto é, as recorrências e a variabilidade que atendem plenamente nossas pretensões de compreensão de como as coisas vieram a ser 
como são, em outras palavras ‘a Arqueologia pela Arqueologia’. 
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  Acreditamos que seja fundamental empreendermos análises intra-sítios – os 

diferentes tipos de uso de um dado assentamento em longa duração7 –, que foquem a distribuição 

espacial e relacional, além da densidade e diversidade dos remanescentes culturais bem como a 

própria organização tecnológica dos mesmos, de modo que possamos inferir seus “papéis” dentro 

da organização social do grupo (ou grupos) em estudo. 

Ou seja, o que pretendemos frisar é que os estudos sistemáticos intra-sítios da 

distribuição e associação artefatual em termos espaço-temporais têm sido considerados inerentes à 

pesquisa arqueológica que pretende compreender a dinâmica cultural nas ocupações pré-

históricas, tendo em vista a integração dos processos naturais e culturais de formação dos sítios 

arqueológicos (Hitchcock, 1987; Koetje, 1994; Hendon, 1996; Vaquero & Ignasi, 2002; Panja, 

2003). Aliás, para Bamforth et alli (2005, p.577) a primeira questão que se deve ter em mente 

antes de empreendermos a pesquisa arqueológica é estabelecer critérios de compreensão de como 

forças naturais e antrópicas interagiram para ‘criar’ um sítio arqueológico.  

  Os trabalhos de André Leroi-Gourhan durante as décadas de 1950 e 1960 sobre a 

estrutura de sítios a céu aberto do paleolítico europeu, sobretudo Pincevent, podem ser apontados 

como precursores de análises que pretendem reconstruir (e interpretar) integralmente os solos de 

ocupação pré-históricos, coligindo técnicas, métodos e reflexões teóricas acerca da reconstrução dos 

solos paleoetnográficos (Leroi-Gourhan, 1972; Leroi-Gourhan & Brézillion, 1972; Brézillion, 1968, 

1973; Pallestrini, 1975; Audouze & Leroi-Gourhan, 1981). Suas pesquisas, deste modo, foram de 

fundamental importância para a compreensão das estruturas in loco, que seria sob o nosso olhar o 

passo inicial para a elaboração de inferências à busca da compreensão do modo de vida e dinâmica 

cultural de grupos pré-históricos (Leroi-Gourhan, 1972. Ver discussões em Alves, 2004). 

  Bamforth et alli (2005) destacam que as análises intra-sítio têm focado a 

distribuição dos artefatos no solo arqueológico, utilizando diversas técnicas para tal intento, de 

forma a evidenciar o modo que o sítio arqueológico foi utilizado em longa duração, isto é: 

� Compreensão das estruturas internas dos sítios e suas distribuições espaço-temporais; 

�  Plotação meticulosa dos remanescentes culturais, de acordo com os locais exatos em 

que foram evidenciados durante as escavações, assim como suas associações, 

possibilitando a construção de mapas tridimensionais para posterior comparação entre os 

diferentes períodos de ocupação dos sítios arqueológicos8; 

                                                
7 Neste caso partindo do pressuposto que um único sítio pode ter sido utilizado para diferentes fins ao longo do tempo. Entretanto, há 
casos onde o sítio teve seu uso exclusivo para determinada atividade durante todos os períodos ocupacionais. 
8 No sítio Justino, por exemplo, foi possível observar, por meio da análise dos mapas de plotação de vestígios, duas realidades distintas 
em relação à distribuição das estruturas de combustão: uma para caçadores coletores em que as fogueiras estão localizadas mais 
próximas as paredes do canyon; e outra para as ocupações ceramistas, em que as mesmas encontram-se dispostas próximas à margem 
do rio.  
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� Estratificação e análises estatísticas da diversidade e freqüência vertical (e horizontal) dos 

remanescentes culturais; 

� Evidenciação de características que apontem para ocupação, abandono e reocupação dos 

assentamentos; 

� Distribuição das estruturas de combustão e materiais associados, sobretudo em 

ocupações de caçadores coletores; 

� Inspeções visuais de mapas de distribuição de vestígios (fato que exige o uso de 

ferramentas apropriadas advindas da ciência da informática). 

Os autores destacam que em toda análise arqueológica ‘escolhas’ são realizadas 

principalmente em relação aos métodos analíticos utilizados pela pesquisa, incluindo, as questões 

que serão abordadas, o tipo de material que terá maior enfoque, além do nível de detalhes 

espaciais disponíveis nos dados a serem examinados. De forma geral, as pesquisas se direcionam 

para as respostas que são esperadas pelo arqueólogo (Bamforth et alli, 2005). 

  Para Munday (1984), análises intra-sítios são extremamente relevantes na medida 

em que cooperam para a elaboração de hipóteses e interpretações que podem ser conclusivas à 

compreensão inter sítios, sendo, portanto, “(...) uma ferramenta para testar suposições implícitas 

que direcionam muitas comparações contemporâneas tanto inter sítio quanto inter níveis” 

(Munday, 1984, p.32). Trabalhando com sítios musterienses, a autora enfatiza a importância da 

análise intra-sítios para uma compreensão efetiva das dimensões temporais e espaciais de um 

assentamento como facilitador de uma análise regional, ou seja, de um sistema de assentamento. 

  Já nos pressupostos de Ferring (1984), as atividades são vistas como o principal 

aporte para as análises espaciais, sendo definidas como tarefas que, após de sofrerem as ações do 

processo deposicional, acabam por se transformarem em remanescentes culturais alvos das 

intervenções e diagnósticos arqueológicos. Portanto, o foco central de uma análise intra-sítio é a 

identificação das áreas de atividades9 em um sítio passando para a estruturação dos grupos e 

subgrupos que constituem os remanescentes destas. Na sua letra: “A principal função das análises 

intra-sítio é permitir uma visão explícita de como as atividades foram conduzidas em um sítio. As 

atividades podem ter sido estruturadas pela composição sócio-econômica/ étnica de uma unidade 

de assentamento; pelas relações de procura/ tarefas de processamento que constituem o sistema de 

subsistência; a periodicidade/ intensidade da ocupação etc.” (Ferring, 1984, p.117). 

Entretanto, acreditamos para que haja um real entendimento do passado é 

fundamental estabelecermos o caráter sistêmico às pesquisas arqueológicas, ou como salientado 

                                                
9 Ferring define área de atividade como “(...) an archaeologically consistence spatially clustered association of artifacts and/or ecofacts in 
a minimally dated archaeological horizon” (Ferring, 1984, p.117). 



 

 
 

434 

por Panja, por meio de modelos diacrônicos empreendermos uma visão holística da natureza, 

contexto e processos formativos do registro arqueológico (Panja, 2003, p.107); utilizando 

ferramentas teórico-metodológicas que cooperem para compreensão do contexto regional sob a 

égide de abordagens paleoambientais, organização tecnológica, organização cultural-produtiva e, 

numa amplitude maior, a interpretação inter sítios ou do sistema de assentamento. Logo, a partir 

destes apontamentos, quais seriam as possíveis causas que influenciariam o padrão e orientação 

espacial dos sítios de terraços evidenciados e escavados na área arqueológica em estudo10? 

Para tanto, foram percorridos os seguintes passos: 

� Entendimento e interpretação da distribuição espaço-temporal dos sítios de terraço ao 

longo da Área Arqueológica 03, partindo do pressuposto de complexo situacional de 

sítios, ou seja, os assentamentos estariam inter-relacionados, onde cada um apresentaria 

um papel específico dentro do sistema produtivo do grupo (grupos).  

� Estudo e compreensão dos aspectos de ambientação regional, de forma que nos permitiu 

inferir sobre o papel da paisagem na constituição da organização social, captação de 

recursos, mobilidade e sistema regional de assentamento em terraços; 

� Compreensão e interpretação do grau de variabilidade entre sítios dentro do espaço, com 

vistas à explanação acerca de suas inter-relações econômicas, políticas e sócio-culturais. 

� Compreensão da variabilidade quantitativa (freqüência), espacial e relacional dos 

artefatos11. 

� Compreensão dos princípios básicos que regeram as seqüências operacionais e a 

organização dos diferentes conjuntos artefatuais líticos; 

� Compreensão e interpretação dos padrões locacionais dos sítios distribuídos pelos terraços 

e pelo pediplano sertanejo com vistas à explanação acerca do sistema regional de 

assentamentos em terraços. 

� Compreensão dos princípios básicos da formação do registro arqueológico. 

                                                
10 Temos consciência de que o uso do espaço em Xingó pelos grupos pré-históricos que ocuparam a área não permaneceu ‘preso’ 
exclusivamente aos terraços fluviais, outros compartimentos geomorfológicos devem ter sido utilizados enquanto sítio base (residência), 
sobretudo face às cheias anuais do São Francisco, como destacado por Landim Dominguez & Britcha (1997). Em muitos locais no 
pediplano sertanejo foi identificada cultura material lítica em superfície, principalmente artefatos, entretanto a não localização de 
acampamentos ou sítios bases com concentração significativa de vestígios e estruturas (principalmente vestígios cerâmicos que 
indicariam ocupações de agricultores) deixa frágil nossa análise. Como discutido no capítulo 02, a visibilidade de assentamentos no 
pediplano é quase que impossível, sobretudo em função das condições ambientais regionais: pedológicas (solos pedregosos e rasos), 
climáticas, agentes erosivos, desmatamento da cobertura vegetal etc. Todavia, dados oriundos da paleopatologia (Carvalho, 2006), 
ritualidade funerária (Vergne, 2004) e análise cerâmica (Luna, 2001), cooperam com nossa hipótese de sazonalidade de ocupações com 
estabelecimento de sítios bases no terraço e no pediplano sertanejo, conforme o regime de cheias e potencialidades do rio, bem como 
levando em conta a disponibilidade de água para o grupo, neste caso, tendo em vista os períodos de estiagem regional. 
11 Conforme Silva: “A variabilidade quantitativa dos diz respeito à freqüência em que os mesmos aparecem num determinado contexto 
ou, em outras palavras, à sua freqüência numérica no registro material” (Silva, 2000, p.192). “A variabilidade espacial dos artefatos diz 
respeito à localização dos mesmos no registro material e isto está relacionado ao conjunto de atividades de produção, uso, reuso, 
armazenagem e destarte às quais estes foram submetidos ao longo do seu ciclo de vida (...) A variabilidade relacional (...) refere-se às 
associações entre os artefatos no registro material” (Silva, 2000, p.210-211). 
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Além do mais, alguns autores apontam que a mudança de um modo de vida 

nômade para um mais sedentário pode estar vinculada a um número infinito de causas, 

modificando de região para região, de grupo para grupo, visto que envolve novas relações sociais 

(e de poder) intra-grupo, novas estratégias de mobilidade e apropriação de recursos, e mesmo uma 

maneira de perceber a paisagem que interfere no padrão de assentamento, nos rearranjos espaciais, 

em investimentos nas estruturas intra-sítio etc. 

Não há um consenso na literatura sobre os motivos reais para o sedentarização, 

que podem estar vinculados aos itens, a saber: (01) Crescimento populacional e pressão 

demográfica; (02) Indícios de complexidade social12; (03) Maior desenvolvimento tecnológico ou 

da arte; (04) Ou mesmo questões sócio-ambientais que interferem nos processos culturais do 

grupo (restrições, por exemplo). 

A sedentarização, todavia, é responsável por acarretar no aumento do número de 

sítios componentes de um sistema regional de assentamento em função das especificidades 

inerentes às necessidades do novo sistema de subsistência/produtivo no tocante às estratégias de 

obtenção de recursos (exploração, produção e apropriação). Com isso surgem novos sítios mais 

especializados para determinada atividade social (Hitchcock, 1987; Kelly, 1992). 

Trata-se de uma conjetura importante, sobretudo em relação à nossa área de 

pesquisa onde se observa uma seqüência cultural que vai de grupos de caçadores coletores aos 

agricultores ceramistas, sendo comprovado empiricamente este aumento de sítios, somando-se ao 

surgimento da complexidade social, observada pela análise da ritualidade funerária (Vergne, 2004). 

  Mediante a este aparato teórico devemos ter em mente uma série de condições que 

afetam a estrutura de um sítio em relação à densidade e freqüência artefatual, variabilidade espaço-

temporal da distribuição de vestígios e associações, e na própria organização tecnológica13; que, de 

certo modo, permitem inferências acerca da emergência da complexidade social, padrões de 

mobilidade e sedentarização para compreensão do sistema regional de assentamento, a saber: 

� Os processos naturais de formação de um sítio arqueológico; 

                                                
12 Arnold (1996), aponta que nem sempre há relações entre complexidade social entre grupos de caçadores coletores e sedentarização, 
características que podem ocorrer como episódios distintos (isto é, não estão condicionadas). Além disso, o autor destaca que o 
desenvolvimento tecnológico (ou mesmo da arte) não pode ser considerado como indicador de complexidade, pelo contrário são as 
relações sócio-políticas as principais indicadoras desta complexidade. Na sua letra: “(...) Complex, as I use it here, distinguishes those 
societies possessing social and labor relationships in which leaders have sustained or on-demand control over nonkin labor and social 
differentiation is hereditary from those societies in which these relationships are absent. Complexity, then, relates most fundamentally to 
two organizational features: (1) some people must perform work for others under the direction of persons outside of their kin group, and 
(2) some people, including leaders, are higher ranking at birth than others” (Arnold, 1996, p.78). Para maiores detalhes sobre grupos de 
caçadores coletores complexos, complexidade social e emergência do sedentarização vide: Carniero (1970), Binford (1980), Ames 
(1981), Testard (1982), Keeley (1988), Brown (1985), Kelly (1992, 2000), Maschner (1991), Fitzhugh (2003), entre outros.  
13 Que no nosso caso inclui categorias tais como: diversidade e uso de matéria-prima lítica; morfologia e portabilidade dos conjuntos 
artefatuais; inserção da cerâmica; diversidade nos mobiliários funerários e nos rituais de sepultamento; distribuição dos sítios 
arqueológicos na paisagem, comparações inter sítios etc. 
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� Flutuações climáticas e sazonalidade de recursos (ou abundância de recursos obteníveis na 

paisagem); 

� Padrão de utilização e re-utilização dos sítios arqueológicos; 

�  Crescimento populacional e pressão demográfica; 

� Diferenças organizacionais nas estratégias de mobilidade (residencial e logística); 

� Manejo de informações e manutenção de território (disputas e competições intra e inter 

grupos); 

� Questões acerca da integração social, relações familiares/ parentesco, relações de poder, 

gênero e prestígios, assim como diferenciação social; 

� A organização e os tipos de atividade que são levadas a cabo em um sítio, sejam bases 

residenciais ou locações de atividades específicas, estando vinculados aos preceitos culturais do 

grupo, além disso, dependendo do tipo de matéria-prima a ser manufaturada, longevidade da 

atividade, aspectos simbólicos associados ao trabalho, podem alterar significantemente a cadeia 

operatória e o processo de descarte; 

� Cada grupo apresenta padrões próprios de manutenção dos sítios e atividades de descarte, isto 

é, noções de higiene que alteram a formação do registro arqueológico; 

� Que a “função” de um sítio associado ao tempo de permanência do grupo também são 

variáveis que alteram a estrutura e a formação do sítio arqueológico; 

� Que não há necessariamente uma associação entre o contexto de uso de um artefato e o seu 

contexto de descarte (noção de refugo primário, secundário e refugo de facto. Schiffer, 1972). 

� Cada grupo tem percepções particulares sobre as atividades que desempenham, assim como 

noções próprias de como os objetos são usados e quando e porque devem ser descartados. 

 

6.2. Entendendo a dinâmica cultural em Xingó na perspectiva inter sítios – os lugares 

persistentes: 

Nesta área o único sítio completamente escavado (totalidade tridimensional), foi o 

Justino, sendo os demais sondados14 (vide capítulo 03). Assim, elegemos este assentamento como 

modelo para discussão e compreensão intra-sítio, partindo do pressuposto que os demais (surgidos 

com o advento da cerâmica e supostamente relacionados às novas necessidades do grupo), estariam 

ligados a ele em função de vários fatores15. Além disso, o Justino é o único com um quadro de 

                                                
14 É importante destacar que estas sondagens estão representadas por amplas trincheiras com no mínimo 36 m2 de verificação, sempre 
dispostas em toda a área do terraço e atingindo o embasamento rochoso ou lençol d´água, portanto, amostragem extremamente 
significativa. 
15 Com isso não acreditamos que o Justino seja capaz de por si só explicar Xingó, como nenhum sítio base em qualquer lugar possa 
explicar. Contudo, a análise minuciosa dos planos topográficos e plantas baixas dão indícios de seu uso como habitação nos períodos 
ceramistas, coincidindo com o início de formação de novos sítios ao longo do canyon (Santos & Munita, 2007). Todavia é notório que o 
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datações definidas, que segue entre 1280 ± 45 AP e 8950 ± 70 AP. Foi escavado pelo método de 

superfícies amplas, sendo que todas as estruturas e distribuição espacial dos remanescentes foram 

devidamente mapeadas in loco; condição que nos possibilitou analisar e interpretar a cultura material 

e estruturas em contextos significativos, mesmo mediante as possíveis percolações.  

O sítio Justino tem fomentado uma série de discussões, sobretudo no tocante à 

sua ‘função’ dentro do sistema de assentamento regional. Ou seja, sítio exclusivamente 

ritualístico, tendo como base empírica os 167 sepultamentos e cultura material associada; sítio de 

“habitação” e cemitério considerando a elevada freqüência artefatual e outros remanescentes 

evidenciados em estruturas além dos sepultamentos, concentrações e associações observáveis no 

solo paleoetnográfico; acampamento temporário e cemitério; ou mesmo uma área de atividade 

específica dentro do espaço maior que seria o sítio base (Santana & Feitosa, 2000; Luna, 2001; 

Mello, 2005; Vergne, 2002, 2004, 2005a, 2007; Santos & Munita, 2007; Dantas & Lima, 2007). 

Adiantando nossas conclusões, acreditamos que o sítio Justino apresenta um pouco 

de cada uma destas características supracitadas, ocupado e reocupado ao longo dos milênios como 

meio de adaptação cultural e funcional16 dadas as necessidades que o grupo (ou grupos), adquiria 

em função das próprias transformações decorrentes de diversas realidades: causas demográficas; 

manutenção do território; flutuações climáticas; acidentes geológicos; mudança na organização 

sócio-econômica e tecnológica; reorganização política; entre outras.  

Assim, de acordo com este modelo, o sítio Justino acabou por adquirir distintas 

‘funções’ nas diferentes ocupações ocorridas em longa duração. Com isso, não afirmamos que 

houve uma continuidade ‘biocultural’ nos oito milênios de ocupação, isto é, trata-se de um 

mesmo grupo; uma vez que nem mesmos os estudos bioantropológicos dispuseram de dados 

concretos para tal realidade (Vergne, 2004; Carvalho, 2006). De qualquer forma, há similaridades 

no inventário tecnológico e mesmo na ritualidade observadas nos sepultamentos que indicam 

certas recorrências de modo a suscitar uma série de hipóteses acerca da continuidade cultural (sem 

o ‘bio’, portanto mais ‘estilística’, conforme capítulo 01), mas que, por ausência de dados mais 

concretos, preferimos por enquanto trabalhar no campo da especulação. Ou seja: 

                                                                                                                                          
mesmo teve seu uso (função), enquanto sítio base/ habitação de forma sazonal, conforme as variantes climáticas existentes nos 
diferentes compartimentos geomorfológicos que compõem a Área Arqueológica de Xingó; representadas pelas cheias do rio São 
Francisco e períodos de escassez de água no pediplano.  
16 Adaptação sob meu olhar abarca todas as facetas da vida humana, isto é, ela é cultural, não dizendo respeito as nossas necessidades 
orgânicas ou econômicas, como disse Lévi-Strauss (1989). Entretanto, em função das discordâncias e da rejeição que o termo tem 
adquirido ao longo do tempo, acreditei ser mais sensato o uso da redundância. “Quando cometemos o erro de ver o selvagem como 
exclusivamente governando por suas necessidades orgânicas ou econômicas, não percebemos que ele nos dirige a mesma censura e 
que, para ele, seu próprio desejo de conhecimento parece melhor equilibrado que o nosso...” (Lèvi-Strauss, 1989). Ou nas palavras de 
Franz Boas “(...) mas que cada indivíduo numa sociedade é um homem, uma mulher, uma criança da espécie, com o mesmo modo de 
pensar, sentir e agir, que qualquer homem, mulher ou criança da nossa própria sociedade” (Boas, 2000). A separação entre adaptação do 
tipo cultural ou funcional foi uma redundância necessária, porém gostaria de frisar que acredito que a adjetivação é obsoleta por todos os 
motivos aqui discutidos. 
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(01)  O registro arqueológico sedimentado nos terraços do baixo São Francisco pode ser os 

remanescentes culturais de um único grupo que, perante as particularidades na paisagem 

local, permaneceu ‘isolado’ na região, desenvolvendo novas estratégias de uso dos recursos 

à satisfação de suas necessidades sócio-culturais, ideológicas, políticas e econômicas17.  

(02)  O registro arqueológico nas diferentes Fases de ocupação apresenta nuances tecnológicas 

em função de contatos interétnicos em diferentes níveis nas Fases de ocupação.  

(03) A mudança para o modo de vida de caçador coletor para agricultor ceramista diz respeito 

não a um processo ‘evolutivo’, mas está representado pela entrada de um novo grupo (ou 

grupos na área). 

Preferimos nos posicionar conforme os pressupostos de Sarah H. Schlanger, do 

Museu do Novo México (Estados Unidos), acerca da presença de lugares persistentes para 

Xingó18. O modelo criado pela autora a fim de compreender a distribuição de sítios de agricultores 

pré-históricos (grupos Anasazi), na área do canyon do rio Dolores no Colorado; demonstrou ser 

interessante para nosso estudo na medida em que a autora promove uma discussão pautada na 

necessidade da compreensão dos sítios arqueológicos, dos achados isolados (que preferimos 

chamar de ‘ocorrências’) e da paisagem (dos geoindicadores teorizados por Morais, 1999a, 2006), 

enquanto delineadores das escolhas/ estratégias e, conseqüentemente, sistema de assentamento. 

Nas suas palavras: 

“I propose to treat both the isolated finds and the 

sites together and to employ them as tool for studying the use of a 

landscape occupied by prehistoric horticulturalists. The concept I use 

to link sites and isolated finds to landscapes is the concept of the 

persistent place, a place that is used repeatedly during the long-term 

occupation of a region” (Schlanger, 1992, p.92). 

  

Para compreensão efetiva de uma área arqueológica deve-se levar em conta, além 

dos conjuntos artefatuais: a organização das estruturas internas em um dado sítio arqueológico 

(freqüência, estado relacional – concentrações e associações); os diferentes sítios arqueológicos e 

ocorrências de uma área, sobretudo por meio de levantamentos intensivos nos diferentes 

compartimentos geomorfológicos que compreendem a área de atuação da pesquisa; os meios de 

acesso e inter-relações entre esses sítios; a disposição desses sítios na paisagem (relação espacial). 

Ou seja, ampliamos a noção de sítio (do conceito de estabelecimento ao de sistemas 

de assentamento regional) e, além disso, somamos a análise da cultura material os subsídios que nos 

remetem ao contexto organizacional, não entendendo nem o artefato, nem o sítio enquanto entidades 

                                                
17 No Workshop organizado pelo MAX/UFS, realizado em 02 e 03 de agosto de 2007, em comunicação a Profa. Dra. Olívia Carvalho 
citou que por meio dos estudos bioantropológicos oriundos da população dos enterramentos do Justino, observou a prática da 
endogamia, isto é, casamento intra-grupo. 
18 Principalmente devido ao seu modelo ‘casar’ com outras concepções discutidas ao longo desse texto. 
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isoladas, mas buscando compreender: a disposição dos remanescentes culturais e suas associações 

nos diferentes sítios arqueológicos; as inter-relações entre esses diferentes sítios e, portanto, a 

distribuição dos mesmos nos diferentes compartimentos da paisagem (Binford, 1987, 1990, 1992).  

Logo, dividimos a Área 03 em diferentes complexos19 que, hipoteticamente, 

seriam os loci de ocupação dos grupos pré-históricos em foco, a saber: 

� Complexo 01 – sítios de curva do rio (Justino, Curitubas I e II e Cabeça de Nego) – 

relacionados à área habitacional e desenvolvimento de atividades especializadas, 

entretanto com intuito mais ‘doméstico’ para proteção e moradia; 

� Complexo 02 – sítios de cachoeira (Topo, Ouro Fino e Tanques) – associados à pesca 

especializada (sobretudo em períodos de piracema), tendo em vista que os dados até 

então colhidos para Xingó apontam a pesca como base na subsistência desses grupos; 

� Complexo 03 – sítios de terraços no canyon e rotas de acesso (Vitória Régia I, II e III, 

Porto Belo I, II e III, Fazenda Velha I e II, Saco da Onça I e II) – sítios que assumiriam 

caráter de acampamento temporário para a execução de atividades específicas do grupo 

e, em alguns momentos, como habitação; 

� Complexo 04 – os riachos intermitentes (e arredores) compreendidos enquanto acessos 

naturais ao pediplano sertanejo, muitos dos quais foi possível coletar artefatos stricto-

sensu em superfície – loci relacionados à mobilidade do grupo que, sob nosso ponto de 

vista, tem características que a identifica muito mais como logística e/ ou ritualística; 

� Complexo 05 – sítios de registros rupestres dispostos ao longo destes riachos, 

localizados tanto em boqueirões (suporte arenítico), como nos matacões de suporte 

granítico, locais propícios às curtas ocupações de pequenos grupos dadas as suas feições 

geomorfológicas, oferecendo abrigo e recursos naturais, inclusive água, condição sine 

quo non para ocupações em uma área – relacionadas tanto às questões simbólicas quanto 

à mobilidade em função da sazonalidade de recursos e do próprio assentamento em 

função do regime de cheias do São Francisco. 

Assim sendo, conforme esse modelo, a escolha pelos grupos pré-históricos do 

terraço onde estava localizado o Justino (assim como a localização dos demais assentamentos) 

estaria ligada às características naturais observadas pelas recorrências entre as diferentes 

ocupações (temporal), e mesmo aquelas espaciais verificáveis pelos geoindicadores (Morais, 

2006) que, em termos diacrônicos, foram transmitidas e assimiladas pelo aparato cognitivo 

(inerente à condição humana).   

                                                
19 Deixamos claro que se trata de uma divisão feita para esse doutoramento, conforme nossas próprias necessidades. 
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Foto 6.3 – Abrigo com painel rupestre. Riacho Tará – BA. Santiago/2007. Foto 6.4 – Detalhe 

de painel, riacho Tará. Santiago/2007. 

Em suma, o terraço foi incorporado às normas culturais do grupo como um lugar 

persistente, sendo que o surgimento de novos sítios, tanto no Complexo 01 quanto nos demais 

Complexos, é decorrente da nova organização social (e tecnológica), observada por meio da 

pesquisa acerca da ritualidade funerária (Vergne, 2002, 2004, 2005a, 2007) e por meio dos 

estudos de organização tecnológica realizados nessa tese. 

Fotos 6.1 e 6.2 – Riachos da bacia do São Francisco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 6.3 e 6.4 – Arte rupestre associada aos riachos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, a paisagem compreendida como signo, por exemplo, indica o porquê 

de certas escolhas foram efetuadas pelos grupos ao estabelecimento de sítios bases. Do mesmo 

modo, a organização dual (norte-sul, leste-oeste, sol-lua etc.) observada em muitas etnias 

brasileiras, poderia pautar a escolha, hipoteticamente dizendo, de determinado local para morar ou 

desempenhar suas atividades sócio-culturais20. 

No caso específico de Xingó são as curvas do rio São Francisco (Complexo 01) 

onde estão localizados os sítios habitação (e cemitério) que, em caráter de especulativo, seriam os 

                                                
20 Segundo Costa & Malhano (1987), para se instalar uma aldeia (habitação), até a constituição do solo é levada em conta 
nas escolhas do grupo. 

Foto 6.1 – Visão parcial do riacho Talhado, antes do enchimento da barragem. Acervo do MAX/1994. 
Foto 6.2 – Riacho Tará, povoado de Xingozinho, Paulo Afonso – BA.  Santiago/2007. 
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pontos do rio onde os sítios estariam dispostos nessa dualidade: leste-oeste ou norte-sul (Zerries, 

1976; Lévi-Strauss, 1967; Costa & Malhano, 1987).  

Por isso o estudo dos geoindicadores, ou seja, “(...) elementos do meio físico-

biótico dotados de alguma expressão locacional para os sistemas regionais de povoamento, 

indicando locais de assentamentos antigos [que] sustentam um eficiente modelo locacional de 

caráter preditivo, muito útil no reconhecimento e levantamento arqueológico” (Morais, 2006, 

p.198); tem se demonstrado essencial à Arqueologia, pois indica recorrências e, portanto, 

extrapolações consistentes acerca dos diferentes sítios arqueológicos em uma área. 

Neste caso, destacamos nossa crença nos apontamentos de autores como Binford 

(1982, 1992), Schlanger (1992), Morais (1999a, 2000), Silva-Méndes (2007), Póvoa (2007), para 

citar alguns poucos, pois indicam que o estudo sistemático da paisagem (e conseqüente distribuição 

espaço-temporal dos sítios arqueológicos nos diferentes compartimentos geomorfológicos que os 

compõe), como índex dos comportamentos e dinâmica cultural na pré-história21.  

Igualmente, acreditamos que a base territorial de grupos pré-históricos (como em 

grupos indígenas atuais. Costa & Malhano, 1987), não está delimitada pelo espaço habitacional 

que, de um modo ou de outro, era sazonal e deslocado pela paisagem, em função de marcos 

paisagísticos e conseqüentes fronteiras culturais bem definidas. Essa base territorial estaria 

representada pelos denominados sítios bases/ habitação (ou aldeia), acampamentos temporários, 

locais para desempenho de atividades especializadas, caminhos/ trilhas, portos, canais etc., como 

excelentemente foi definido e teorizado por Mauss (1974c), pelo qual a interpretação do todo 

(enquanto espaço social) é responsável pela restituição da coerência interna da sociedade 

observada. Assim, as escolhas e os próprios deslocamentos (portanto, a mobilidade), estão regidos 

por questões que vão além das funcionais/ subsistência, onde territórios, mesmo que fluídos, são 

bem definidos conforme os lugares persistentes que os delimitam (Bradley, 2000; Silva-Méndes, 

2007; Silva-Méndes & Fagundes, 2007. Ver também Kelly, 1992). 

A pesquisa realizada por Silva-Méndes no bairro rural do Barro Branco, 

município de Ribeirão Grande, São Paulo; focando a distribuição espacial de sítios de caçadores 

coletores, também utilizou (e ampliou) o modelo de Schlanger sobre o uso de lugares persistentes, 

tendo como eixo o sítio Barro Branco XIV22, utilizado pelo autor como o modelo gravitacional e 

tendo como premissa que: “O uso de um locus em relação a outros loci pode ser diferenciado 

através de sua função dentro de um horizonte de ocupações relacionadas a um mesmo sistema de 

assentamento (...) Um locus de uso continuado representa na paisagem que: 1) não se trata de 

                                                
21 Obviamente, cada um dos autores supracitados dentro de seus paradigmas e concepções teórico-metodológicas. 
22 Local onde tivemos o prazer de cooperarmos, a convite do autor, do planejamento e execução da escavação. 
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sítios arqueológicos stricto sensu apenas; tampouco simples feições da paisagem; 2) que se trata 

da conjunção de comportamentos humanos particulares sobre uma paisagem particular (...) Loci 

de uso continuado contêm características únicas para a execução de algumas atividades, práticas e 

comportamentos” (Silva-Méndes, 2007, p.155). 

Ou seja, existe uma gama de características de um local ou área que, de algum 

modo, estariam possibilitando (ou potencializando) a ocupação humana em longa duração, 

vinculada a: “(...) proximidade de extração de matérias-primas; feições geomorfológicas adequadas 

que permitam assentamento, observação do entorno e proteção de uma região ocupada; feições com 

potencial topográfico de acesso de um locus a outro; feições únicas paisagísticas que potencializem a 

economia de um grupo ou que estejam associadas ao comportamento simbólico do grupo 

(cachoeiras, travessões, cavernas etc.)” (Silva-Méndes, 2007, p.155).  

O uso espaço-temporal dos sítios, dos marcos paisagísticos e das ocorrências 

arqueológicas seria uma excelente ferramenta para mapearmos a distribuição desses loci e, 

sobretudo, a recorrência desse uso que pode estar respondendo a um variado leque de questões, 

como várias vezes discutidas nesta tese. Deste modo, tendo como base à tecnologia lítica (visto 

que são os implementos de pedra que ocorrem em todas as fases de ocupação), aliada aos 

geoindicadores e a percepção sobre a paisagem23; aos demais remanescentes culturais; a 

freqüência e densidade artefatual; a diversidade; as associações entre os remanescentes, estruturas 

e ecofatos; nos fez repensar o papel do Justino e, ao contrário de uma visão unificadora de um sítio 

utilizado em longa duração, demonstrar calcado em dados empíricos, que o mesmo teve seu uso 

modificado ao longo do tempo, como era de se esperar (ver discussão sobre sítios residenciais e 

aqueles específicos em Binford, 1983d). 

Para os dados comparativos inter sítios da Área Arqueológica 03, focamos, como 

no caso do Justino, nas seqüências operacionais e na organização tecnológica das indústrias líticas 

que, neste caso, foram nossas principais fontes de informações. Do mesmo modo, relacionamos 

com a disposição dos sítios na paisagem enquanto indicadora de questões acerca do sistema 

regional de assentamento em terraços, tendo como base a distribuição espacial dos sítios da Área 

03 e os indícios de ocupação do pediplano sertanejo.  

Tais resultados foram associados aos remanescentes culturais evidenciados por 

sítio; ao uso de diferentes matérias-primas; aos conjuntos artefatuais e suas especificidades; à 

                                                
23 Pode parecer redundante (ou repetitivo), mais é bom destacar que esta percepção foi construída por meio dos modelos de recorrência 
do uso e orientação do espaço, neste caso, foram os modelos diacrônicos que nos possibilitaram discernir (ou compreender), como os 
grupos estavam utilizando a área para a satisfação de suas necessidades, mesmo sendo estes padrões inconscientes para estas pessoas (o 
que podemos nomear de nosso modelo locacional). De qualquer forma, podemos ser acusados de construir um modelo sobre nossas 
próprias percepções e, justamente por isto, buscamos o máximo de informações que possibilitassem o cruzamento de dados 
(comparativos e estatísticos) à confirmação e validação de nossas hipóteses. 
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freqüência e densidade artefatual; à existência de estruturas; além de alguns outros dados 

referentes aos restos faunísticos e análises sedimentológicas que foram obtidos nos relatórios de 

pesquisa do extinto PAX e do MAX.   

A partir daí, nossa intenção foi compreender se ocorrem similaridades ou 

variabilidade na organização tecnológica, traçando hipóteses que cooperariam para a 

compreensão da dinâmica e comportamento pré-histórico desta área (como será tratado no 

capítulo 07). Além disso, apesar de não terem sido realizadas análises sobre os atributos formais e 

tecnológicos dos conjuntos líticos das outras três ‘áreas arqueológicas’ que compõem Xingó, se 

fez fundamental a comparação entre possíveis recorrências24.  

A análise das cartas topográficas e fotos de satélite (CHESF, 1979; 

CHESF/ENGE-RIO, 1993) demonstraram que os principais sítios25 estão estrategicamente 

localizados nas curvas do rio. Além disso, ambos muito próximos as antigas cachoeiras 

(corredeiras). Tendo tais fatos como recorrências, estabelecemos as seguintes relações: 

�  Escolha de habitação versus captação de recursos (caça, pesca, coleta, matérias-primas etc.); 

�  Cachoeiras versus curva do rio versus captação de recursos versus aspectos simbólico-

culturais;  

� Canyon versus curvas do rio versus terraços versus riachos versus corredeiras. 

Ou seja, há esta preferência em estabelecer sítios bases26 nestas áreas tanto para os 

grupos de caçadores coletores, mas, sobretudo, em relação às ocupações de agricultores 

ceramistas. O projeto de prospecção sistemática que compreendeu do município de Paulo Afonso-

BA até a foz do rio São Francisco (realizado pela equipe do Laboratório de Pesquisas do MAX), 

pode constatar que as maiores concentrações de sítios de terraço ocorrem exatamente nestas áreas 

de curvas do rio. Algumas hipóteses podem ser levantadas a partir destas observações. 

Inicialmente, são nestes locais de curvas que as corredeiras do São Francisco 

típicas destas áreas27 diminuem, formando os chamados remansos28. Estas áreas, por sua vez, 

                                                
24 Como arqueólogo do LP/MAX/UFS realizei alguns trabalhos, sobretudo, nos sítios recém escavados – Barragem, Barracão e Cipó -, 
o primeiro sítio, principalmente, nos níveis mais antigos, apresenta artefatos líticos (lascas retocadas, raspadores sobre seixo e raspadores 
sobre bloco), muito semelhantes formalmente e tecnologicamente aos observados em muitos sítios da área três (Vide Vergne & 
Fagundes, 2004a, 2004b e 2006).  
25 Definidos hipoteticamente como base em função da densidade de vestígios, freqüência artefatual, manchas no solo evidenciando 
fundo de cabanas, sepultamentos etc. Nas palavras de Binford (1983d, p.330): “(...) residential sites are more flexible in their location 
and more variable in their content. Special-purpose location are more redundant in their use and contents” . 
26 Assim, dentro dos parâmetros de Binford, os sítios base (habitação), apresentam remanescentes culturais que apontam para a 
execução de atividades mais diversificadas, apresentando alta concentração e densidade de vestígios arqueológicos (o que ocorre no sítio 
Justino a partir da decapagem 22; no sítio Curituba I e nas ocupações finais do Vitória Régia I); enquanto os sítios de atividades 
específicas são caracterizados pela pequena variedade e densidade dos conjuntos artefatuais, características que se enquadram com as 
ocupações iniciais do Justino e com a grande maioria dos sítios em estudo (Binford, 1983b). 
27 Há inúmeros trabalhos históricos que apontam as dificuldades, sobretudo de navegação, na área em função destas corredeiras (para 
detalhes ver bibliografia em Oliveira et alli, 2005). 
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apresentam águas calmas que facilitariam a permanência no local, sobretudo no período de 

estiagem, por várias razões, a saber: 

� A pesca de pequenos e médios peixes poderia ser executada sem grandes dificuldades, 

dispensando a elaboração de ferramentas mais específicas, obtendo-se uma significativa 

quantidade de nutrientes sem que houvesse investido excessivos índices de energia. O registro 

arqueológico do Justino, por exemplo, apresentou uma grande quantidade de restos 

faunísticos que, em sua grande maioria, estão representados por pequenos segmentos ósseos 

de peixe (grande parte da ordem siluriforme), em quase todos os níveis arqueológicos, 

entretanto com maior concentração de vestígios nos referentes aos agricultores ceramistas 

(entre camada 01 e 23). Entre as camadas 24 e 39 não houve registro destes remanescentes, 

que voltam a ocorrer entre as decapagens 40 a 46 (Fase 02 e final da Fase 01). Tais resultados 

nos permitiram inferir que o terraço foi ocupado mais intensamente (e por um número maior 

de pessoas), nos períodos cerâmicos. Nos demais sítios foram recuperados restos faunísticos 

exclusivamente nos níveis referentes aos agricultores, com maior concentração no Curituba I 

(Silva, 1994, Palmeira, 1997). 

� Facilidades de captação de água para as atividades domésticas/ cotidianas (como atestado 

por Ab’Saber, 1997). Além disso, a travessia entre uma margem e outra se torna mais fácil e, 

supondo que os grupos dominavam algum tipo de técnica de navegação29, as regiões de 

remanso são mais aptas a serem utilizadas como “pequenos ancoradouros”; 

� Desenvolvimento da agricultura (ou horticultura) – é notório que durante as ocupações 

ceramistas algum tipo de domesticação de vegetais30 ocorrera nos terraços. Admitindo que na 

época de estiagem do São Francisco (que permitiria a ocupação ‘segura’ nos terraços31), 

coincide com a época das chuvas na região, e que com o recuo do rio o processo evidenciaria, 

em alguma proporção, material orgânico rico em nutrientes. Uniríamos solos mais férteis que 

no pediplano, disponibilidade de captação de água (se necessário) e estação chuvosa32. 

� Estrategicamente nestas regiões há uma maior visão do entorno (direção leste-oeste), o que 

pode ser considerado como essencial para a defesa do grupo; 

                                                                                                                                          
28 No tocante a geomorfologia na área 03 ocorre um alargamento do canyon, sobretudo entre o riacho Portão até o município de 
Piranhas. Nesta área, graças a este alargamento, haveria possibilidade de ocupações semi-permanentes mais próximas das encostas dos 
paredões em função do menor grau de inclinação que permitiu o surgimento de vertentes convexas (CHESF/ ENGE-RIO, 1993a). 
29 Trata-se de suposição haja vista que não há registro empírico que comprove tal técnica. 
30 O repertório tecnológico destas ocupações (Fases 03, 04 e 05) apresenta pilões de diferentes proporções e os chamados percutores/ 
mãos, indicando algum tipo de atividade de maceramento (grãos [?]). 
31 Partindo do pressuposto, não comprovado, que os grupos deslocavam-se para outras áreas na época das enchentes. 
32 Na região a estação de plantio inicia-se no dia 19 de março (data comemorativa de São José para católicos), momento que pequenos 
agricultores de toda a região iniciam o plantio de milho e feijão para subsistência (exatamente no início da estação chuvosa ou inverno 
sertanejo). Segundo a tradição, quem semeia neste dia certamente colherá no São João (meados do mês de junho). 
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� Facilidades referentes à captação de matéria-prima lítica já que nestas áreas há uma 

concentração significativa de seixos e blocos de vários tipos, base para grande parte da 

indústria lítica local; 

� As corredeiras muito próximas aos sítios podem também ser outro motivo que explicaria o 

uso em longa duração desses terraços. Na Área Arqueológica 03 estão representadas pela 

Cachoeira do Topo (a oeste) e a Cachoeira dos Veados (a leste), porém com concentração de 

sítios apenas na primeira: os sítios Topo, dos Tanques e Ouro Fino. Cabe ressaltar que nestas 

áreas a pesca de peixes de médio e grande porte poderia ser desenvolvida com maior índice de 

aproveitamento, sobretudo na piracema
33. O registro arqueológico do sítio Tanques apresenta 

uma fogueira de grande dimensão associada a vértebras de peixes de médio e grande porte 

não identificados pela análise faunística. Além disso, pensando na indústria lítica, pode-se 

inferir uma especialidade para esta atividade (Silva, 1994, Palmeira, 1997). 

� A presença de remanescentes ósseos de mamíferos de pequeno porte, lisanphibios e 

lepdossaurios (maioria associados às fogueiras); permite-nos inferir que a caça generalizada 

seria outra atividade de subsistência destes grupos pré-históricos, apesar de seu aspecto 

secundário34 (Silva, 1994, Palmeira, 1997). 

�  Nas curvas do rio há uma mudança na paisagem representada neste trecho pelo extenso 

canyon. Se pensarmos que vários grupos humanos utilizam diferentes marcos na paisagem 

como referência para suas atividades culturais e para orientar seu universo simbólico, além da 

constatação empírica que os sítios cemitérios/ ritualísticos estarem exatamente nesta área; 

podemos inferir que há toda uma questão simbólico-cultural que explicaria a escolha deste local 

em específico35. Além disso, como supracitado, a relação dual na organização social poderia ser 

uma hipótese para o estabelecimento de ‘habitações’ preferencialmente nessas áreas. 

Estes pontos foram fundamentais para a compreensão do complexo situacional 

de sítio nesta área em específico. Obviamente, temos todo um universo ainda a ser pesquisado 

representado pelas ocupações realizadas no pediplano sertanejo36 já que há indícios claros que este 

                                                
33 Informações obtidas por meio de incontáveis conversas ‘informais’ com pescadores do São Francisco, alguns que desenvolviam a 
atividade antes mesmo da construção das hidrelétricas (Srs. Antônio Gomes de Souza e Paulo Caetano de Sá). 
34 Os dados da paleopatologia indicam a incidência de poucas cáries entre os indivíduos exumados do sítio Justino, o que supostamente 
denotaria uma dieta baseada com baixo índice de carne de ‘caça’, e alto consumo da pesca e vegetais (Carvalho, 2006). Adicionaríamos 
crustáceos e moluscos. 
35 Para Zedeño (2000) o espaço social é definido pela interação entre pessoas e o mundo material, portanto a paisagem é o meio 
socialmente construído, pelo qual pessoas modelam e remodelam suas interações sócio-culturais e àquelas com o mundo natural. Desta 
forma “landmarks are locacional markers that indicate places where interactions and activities occured and may include stationary and 
physically unmodified features of the natural landscape, such as rock formations, tree stands, and waterholes, of features of human 
manufacture (...) The process of transformation of a place into a landmark may involve a series of activities and interactions that crosscut 
various realms of social life, from subsistence to ritual, and accumulate full time” (Zedeño, 2000, p.106). 
36 As prospecções realizadas até o momento têm como objetivos a localização de sítios de arte rupestre e de possíveis assentamentos, 
não sendo realizada nenhuma intervenção no solo. A área está sendo toda mapeada, sendo registrados locais onde seria possível a 
permanência humana aliada às condições para a formação do registro arqueológico (disponibilidade de água, caminhos naturais pela 
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ecossistema foi utilizado como acampamento (e/ ou habitação) em específicos momentos, 

sobretudo em função das ocorrências localizadas em certos locais, mas, sobretudo próximas às 

fontes de água (barrancas de riachos, poços, cacimbas etc.).  

Por exemplo, os sítios cerâmicos, até então localizados, são muito mais escassos, 

fator que pode indicar que o grupo estaria mais próximo aos terraços e, raramente, adentrando em 

meio à caatinga. No Complexo 05 de Sítios Rupestre de Malhada Grande (relacionado a Área 

Arqueológica 01), os sítios com existência de material cerâmico estão associados à presença de 

amplos lajedos e matacões, enquanto aqueles com presença exclusiva de material lítico ocorrem 

em áreas apenas com presença de matacões37.  

Os resultados sobre as ocupações no pediplano sertanejo, assim, são preliminares 

(portanto frágeis), entretanto de antemão podemos indicar algumas proposições: 

(01) Que estariam representadas por acampamentos temporários fazendo parte da mobilidade 

dos grupos pré-históricos que, como já dito, responderiam às necessidades de ordem 

econômica, política, ritualística e social; 

(02) Que estas ocupações seriam decorrência da necessidade de abandonar os terraços na 

época das cheias do São Francisco (outubro a fevereiro), sendo constituídos por sítios de 

habitação semipermanentes (sítios base) e aqueles de atividades especializadas38.  

Foto 6.5 – Visão do São Francisco durante a construção da UHE-Xingó: 

 

                                                                                                                                          
caatinga, tipo de sedimento, bioturbações, ação antrópica, uso do solo etc.), sendo exclusivamente efetuadas coletas sistemáticas de 
superfície. Como nossa intenção aqui é compreender a distribuição espacial dos sítios, tendo como enfoque a mobilidade, recorrências, 
organização tecnológica e uso dos lugares, os resultados, mesmo que preliminares, foram extremamente interessantes, colaborando e 
confirmando as hipóteses aqui traçadas.  
37 A distribuição espacial destes sítios em Malhada Grande está sendo estudada por Salomão Davi Cardoso Vergne para seu projeto de 
dissertação de mestrado. 
38 A mudança das aldeias em função da cheias dos rios foi observada etnograficamente em aldeias Karajá (antigas e presentes), 
constituídas por alinhamentos de casas paralelas ao rio Araguaia; e entre os Omágua (grupo falante de Tupi, extinto), localizados entre 
os rios Japurá, Coari e Purus, na região amazônica (Costa & Malhano, 1987). 
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Região de Malhada Grande, marcada pela presença de mais de uma centena de sítios de arte 

rupestre. Observar as áreas de acumulação de água (cacimbas), ainda hoje utilizadas pelas 

populações rurais. Fotos: Santiago/ 2007. 

As rotas para o pediplano foram indiscutivelmente os riachos intermitentes 

afluentes e subafluentes do rio São Francisco (Complexo 04), fato comprovado não apenas pela 

existência de inúmeros sítios de arte rupestre, muitos dos quais foi possível à observação em 

superfície de remanescentes culturais, representados em grande parte por vestígios líticos 

(artefatos stricto-sensu); bem como das condições naturais que propiciavam a locomoção com 

maior “segurança”. 

Fato recorrente é que a totalidade destes sítios está concentrada nas proximidades 

destes cursos d’água (inclusive no Complexo de Malhada Grande).  Em alguns deles, 

principalmente aqueles em suporte granítico, formam-se nos lajedos as chamadas “cacimbas”, 

locais de acúmulo de água da chuva que dependendo das dimensões e dos agentes climáticos, 

pode servir de reservatório natural durante alguns dias ou meses39. 

Deste modo, na perspectiva aqui adotada de lugares persistentes (Schlanger, 1992), 

pudemos observar empiricamente que a localização de sítios arqueológicos em Xingó seguiu 

determinados padrões, ou seja, foram recorrentes, denotando que realmente há escolhas em função 

da paisagem, suas potencialidades adaptativas, funcionais e culturais – e que nos permite apresentar 

um modelo regional de ocupação (Cf. discussão em Lèvi-Strauss em Ciência do Concreto, 1989). 

 

Foto 6.6 e 6.7 – Paisagens em Malhada Grande, Paulo Afonso – BA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas para ilustrar como a água é condição sine quo non em ambientes semi-

áridos nordestinos, influenciando, inclusive, na mobilidade, quiçá, na permanência em dados locais; 

citamos o trabalho de Pacheco & Albuquerque (1999) no sítio Lajedo Soledade, Rio Grande do 

                                                
39 Informações dadas por autóctones que ainda hoje fazem uso da água dessas cacimbas para realização de atividades domésticas 
(incluindo preparo de alimento) e banho. 
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Norte, sobre os painéis de registros rupestres dispostos no local. O sítio foi identificado como 

habitação temporária de caráter ritualístico, visitado exclusivamente em períodos de chuva, dado 

comprovado empiricamente pela análise das técnicas de incisão utilizadas na confecção das gravuras 

“(...) mas também pela distância da Lagoa do Apodi (a água mais próxima durante o período de 

seca, distando cerca de 3 km do Lajedo). E a dificuldade de locomoção na área aumenta ainda 

mais a experiência dessa distância” (Pacheco & Albuquerque, 1999, p. 121). [grifo nosso] 

“Como todos sabemos, a seca no Nordeste não é um fenômeno 

recente; alguns pesquisadores chegam mesmo a afirmar que a região é 

atingida por esse flagelo há mais de 50 mil anos (Ab’Saber [comunicação 

realizada na VII Reunião Científica da SAB, João Pessoa, 1993]). Não é 

difícil então chegar à conclusão de que os grupos, ou grupo, que por lá 

estiveram ou passaram tivessem na água seu principal alvo de interesse e 

preocupação. Qualquer livro de introdução à arqueologia que fale sobre 

Laços e Altamira repete sempre o chavão antropológico de que aqueles 

grafismos faziam parte de rituais propiciatórios de caça. Muito bem, 

novamente vamos nos privar de criatividade para partir do pressuposto de 

que o Lajedo servisse como centro de rituais propiciatórios da água” 

(Pacheco & Albuquerque, 1999). [Grifos nosso] 

 

Percebe-se, desta forma, que a organização social e a tecnológica dos grupos, 

assim como a orientação e uso da paisagem podem ter sido direcionados pelas adversidades e 

potencialidades regionais. Entre os grupos de caçadores coletores aqui em estudo, pode-se deduzir 

que os terraços não ocuparam um papel central no sistema de assentamento, tanto em termos de 

freqüência e densidade artefatual, quanto da existência de sítios arqueológicos evidenciados. Em 

Xingó apenas os sítios Justino e São José II apresentaram remanescentes culturais 

comprovadamente de ocupações de caçadores coletores, sendo relevante destacar que ambos 

estão localizados nas curvas do rio e na confluência de dois importantes riachos: o Justino, no 

riacho Curituba; e o São José, no Talhado. 

Em função das peculiaridades geomorfológicas (existência de suportes rochosos), 

apenas no riacho Talhado foi possível identificar uma quantidade gigantesca de sítios de registros 

gráficos (pinturas e gravuras). Nesta área estas condições viabilizaram a existência de amplos 

abrigos sob rocha do tipo arenítica (formação Tacaratu), com presença de água nos locais mais 

distantes do rio o ano todo40.  

No campo hipotético pode-se imaginar que a ocupação destes locais no pediplano 

como um todo pode ter ocorrido como resposta à necessidade de ‘proteção’ contra as cheias do 

São Francisco (independente da violência deste acidente eram notoriamente anuais). Além disso, a 

título de especulação, estes períodos devem ter significado uma diminuição significativa da dieta 

do grupo (notoriamente baseada na pesca, vide Silva, 1994; Palmeira, 1997. Para aprofundamento 

                                                
40 Devemos nos lembrar que não se trata de água corrente, mas acúmulos chamados regionalmente de ‘poços’ (ou pias), mas que 
responderiam as necessidades cotidianas do grupo. 
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sobre forrageamento ótimo vide: Kipnis, 2002; Lupo, 2007; Pacheco, 2007); perante as condições 

impróprias do rio para pesca, fato que adicionaria novas hipóteses para a carência alimentar observada 

em alguns esqueletos do Justino (Carvalho, 2006). 

O que podemos inferir, sobretudo com base em trabalhos etnológicos e 

etnoarqueológicos (vide capítulo 01); é que, se tratando de caçadores coletores, em Xingó estes grupos 

poderiam estar constituídos por pequenos bandos, pelo qual a alta mobilidade (residencial e logística) 

seria marcante, e que dada a sazonalidade de recursos, percorriam os espaços topográficos com maior 

flexibilidade e em curtos períodos (seleção de manchas Cf. Lupo, 2007. Vide Kipnis, 2007; Pacheco, 

2007). O caminhar pelos riachos com existência de poços, boqueirões e cacimbas pode ter sido a 

solução (estratégia), de amenizar a locomoção na caatinga (como atestado por Pacheco & 

Albuquerque, 1999; Jones et alli, 2003). 

Ao longo do tempo, novas necessidades foram aumentando dada à própria 

complexidade social41 (observada via ritualidade funerária, Cf. Vergne, 2002, 2004, 2005a, 2007), 

exigindo, assim, mudanças nas estruturas sócio-culturais, políticas e econômicas do grupo. Esta 

variabilidade, por assim dizer, pode ser rastreada via registro arqueológico. Assim sendo, os terraços 

fluviais apresentam-se como os locais mais propícios para habitações de grupos de agricultores 

ceramistas, sobretudo levando em conta as questões sobre o meio físico-biótico. Trata-se de um local 

mais estável em termos climáticos, mais seguro e com maior número de potencialidades que, de certa 

forma, responderia às demandas de ordem demográfica (Ab’Saber, 2002)42. 

Todavia, não podemos julgar o modo de vida das populações pré-históricas em 

Xingó exclusivamente por meio das possibilidades e restrições do ambiente, mesmo porque temos 

consciência de todo o caráter simbólico, religioso e ideológico que regem uma sociedade e que, 

inclusive, a paisagem assume características peculiares enquanto construção social (Parker, 2006; 

Miguez, 2006; Bandeira, 2006.). As cheias do rio São Francisco ocorreram independente da 

intensidade, entretanto podemos inferir que essa ‘sazonalidade’ nas ocupações pode ter respondido a 

outras diversas questões de ordem ideológica, ritualística, religiosa e simbólica, nessa totalidade (e 

complementaridade) entre: padrões de assentamento; disponibilidade de recursos; universo 

simbólico-religioso; questões políticas; trocas de informações etc. 

                                                
41 Na literatura há muitos trabalhos focando a origem da complexidade e a mudança do modo de vida de caçador coletor nômade para o 
sedentarização. Alguns vinculam ao crescimento populacional e pressão demográfica (Carniero, 1970; Keeley, 1988); mudanças nos padrões 
residenciais e na mobilidade logística incluindo a próprio sedentarização (Binford, 1980; Kelly 1992); desenvolvimento de mecanismos de 
estocagem de recursos (Testard, 1982); manejo de informações, competições e disputas de território (Ames, 1981, 1994), flutuações climáticas, 
diminuição ou aumento de recursos (Fitzhugh, 2003), integração política, prestígio, status social (Arnold, 1996).  
42 Em grupos em processo de sedentarização há um aumento significativo das necessidades relativas ao sistema produtivo e de subsistência; a 
locomoção passa a ser mais difícil, sendo a mobilidade muito mais logística. Obviamente há mobilidade residencial, sobretudo quando no local 
existe um esgotamento natural dos recursos necessários para o grupo, em nosso caso representado pelas cheias (Landim Dominguez & Britcha, 
1997). Sobre mobilidade residencial com base em etnologia sul americana vide Costa & Malhano (1987). 



 

 
 

450 

Com base nas datações absolutas, inclusive, percebe-se que é a partir do aumento 

da freqüência e densidade artefatual no sítio Justino, em torno de 2500-3000 A.P., que começam a 

surgir os novos sítios de terraço, fato que segundo Hitchcook (1987) é esperado, uma vez que a 

diminuição na mobilidade residencial exige que novas estratégias sejam traçadas, ou seja, um 

aumento na mobilidade logística, fato que acresce o número de tipos de sítios em uma área, para 

captação de recursos, desenvolvimento de atividades, para manutenção de território (Vide Nelson 

& Hegmon, 2001; Stevenson, 1985; Siegel & Roe, 1986; Carr & Bradbury, 2001). 

 Ou seja, parte das atividades sociais passa a ser desenvolvida além da habitação 

ou em áreas específicas (Hitchcock, 1987, p.415). 

  As inquestionáveis cheias do São Francisco, por outro lado, exigiriam novas 

estratégias para acomodação, proteção e segurança do grupo (ou grupos). Neste caso, a maior 

especulação seria a existência de sítios (aldeias) no pediplano sertanejo, todavia, até o momento 

não há evidências concretas para confirmação de tal hipótese. Além disso, as faltas de cronologia 

e de contextos específicos para os sítios de arte rupestre e ocorrências no pediplano restringem até 

mesmo este exercício especulativo uma vez que não temos certeza sobre quais grupos estariam 

ocupando estes abrigos e locais: caçadores coletores, agricultores ceramistas ou ambos? Ou 

mesmo se seriam os grupos que habitaram os terraços. 

  Por outro lado, temos um aliado em nossas conjecturas. É notório que a 

organização tecnológica lítica difere das indústrias evidenciadas nas regiões circunvizinhas 

associadas à tradição Itaparica, por motivos que não podemos apontar com clareza. Os conjuntos 

líticos evidenciados no pediplano, por meio e coletas sistemáticas de superfície, são similares às 

indústrias líticas evidenciadas em contexto nos sítios arqueológicos de terraço em Xingó.  

De qualquer forma, sem datações absolutas e estudos de conjuntos artefatuais em 

contextos específicos, preferimos trabalhar no campo da especulação que não deixa de ser 

importante à compreensão da pré-história xingoana, aliás, somos adeptos da concepção de que na 

falta de todas as ferramentas para a constituição de uma pesquisa arqueológica aos moldes que 

aqui temos discutido, nada impede de que a direcionemos para esta tendência de arqueologia de 

área e, assim, no futuro possa-se dar continuidade aos trabalhos. 

  Ainda no plano reflexivo sobre ocupações em terraços fluviais, apresentamos o 

excelente texto de Maria Heloísa Fénelon Costa e Hamilton Botelho Malhano (1987) sobre 

‘habitações indígenas brasileiras’, que apresenta duas realidades muito interessantes para 

extrapolação dos nossos dados empíricos, uma vez que, sobretudo no Nordeste (Matta, 2005), não 

há como realizar comparações baseadas em correlações cultura material/ língua ou etnia, pois não 

há nenhum grupo que ocupara a área em longa duração. Ao contrário, conforme apresentado por 
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Souza (1996, p. 15), muitos grupos indígenas nordestinos passam pelo processo de ‘re-invenção’ 

das tradições como forma de reconhecimento legítimo de suas ‘indianidades’. 

Inicialmente sobre as aldeias Karajá localizadas às margens do rio Araguaia. 

Costa & Malhano indicam que conforme informações de Krause (1940/44. Apud: Costa & 

Malhano, 1987), em período histórico o grupo indígena fazia uso de dois compartimentos 

geomorfológicos para o estabelecimento de suas aldeias (sítios bases), conforme a estação do ano 

e, conseqüentemente, dinâmica do rio. A aldeia de verão “(...) constituída de uma fileira de casas, 

acompanhando irregularmente o curso do rio” e a aldeia da estação chuvosa, que ficavam, em 

alguma, situações a grande distância do rio “(...) freqüentemente levantadas sobre elevações, o que 

torna difícil achá-las”. Ainda segundo os autores, atualmente as aldeias de verão deixaram de 

existir, uma vez que os assentamentos passaram a ser implantados em barrancos elevados a 03 ou 

04 metros do nível do rio Araguaia (Costa & Malhano, 1987, p. 59). 

“Em todas as aldeias, os barrancos ou as rampas são os 

lugares onde se desenvolvem atividades públicas, tais como: locais de 

ancoragem das canoas dos pescadores e dos viajantes (...): lugares de 

abastecimento d’água para os moradores das casas que não possuem poço; 

locais para a coleta de barro (...); lugares do banho em família ou 

individual, e lavagem de roupa” (Costa & Malhano, 1987, p. 60). 

 

Entre os Omágua, grupo falante do Tupi, extinto, mas com relatos etnográficos 

do XVI, XVII e XVIII, também havia uma distinção entre aldeias em períodos de estiagem e 

períodos chuvosos. Localizado entre os rios Japurá, Coari e Purus (ambos afluentes do 

Amazonas); os Omágua implantavam extensas aldeias ao longo da margem dos rios. A estratégia 

do grupo encontrada para as épocas das cheias era a manutenção nas habitações de: “(...) 

Plataformas feitas de casca de árvore [que] serviam de refúgio aos moradores quando as águas 

subiam” (Costa & Malhano, 1987, p. 30). 

  Obviamente isso não significa uma analogia direta para Xingó, mesmo porque 

temos outra realidade ambiental. Os exemplos foram usados exclusivamente para 

compreendermos que há estratégias culturais para supressão de problemas. Além disso, 

acreditamos que os exemplos etnográficos são norteadores da pesquisa em Arqueologia, um 

modo de não ficarmos desprendidos de uma realidade empírica, do que é possível ou não fazer. 

Certamente há discordâncias sobre o modelo aqui adotado e anteriormente 

apontado por outros autores (Luna, 2001; Vergne, 2004), sobretudo no tocante a indicação de que 

os sítios de terraço teriam sido utilizados como base/ habitação (e cemitério), alegando-se 

principalmente o regime de cheias do rio. Todavia, a observação sistemática dos atributos formais 

e tecnológicos dos artefatos, os contextos específicos das estruturas evidenciadas no solo de 

ocupação dos sítios (concentração, diversidade e flexibilidade dos conjuntos artefatuais), a 
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distribuição espacial destes sítios e suas relações com a paisagem (além dos exemplos 

etnográficos); permitem a afirmação de que alguns sítios (no nosso caso Justino, Curituba I e 

Vitória Régia I), tiveram diferentes ‘funções’ ao longo do tempo, mas que, principalmente, 

ocuparam um papel central no sistema de assentamento regional de terraços. 

 

6.3. Análise intra-sítio do sítio Justino – as fases ocupacionais: 

Tendo como suporte os trabalhos sobre paleoambiente, sobretudo de Ab’Saber 

(1997, 2002) e Landim Dominguez & Britcha (1997); acerca da ritualidade (Vergne, 2004, 2005a, 

2007); da bioantropologia (Carvalho, 2006), da análise da cultura material cerâmica (Luna, 2001), 

dos resultados laboratoriais da organização tecnológica aqui estudada com base nas leituras 

teórico-metodológicas e conceituais citadas ao longo do texto; formação e uso de sítios 

arqueológicos (Schiffer, 1983, 1987; Stevenson, 1985; Siegel & Roe, 1986; Araújo, 1995, 2001), 

traçamos um modelo (baseado em dados empíricos) sobre a ocupação espaço-temporal (análise 

intra sítio) do sítio Justino e, a partir daí, inferirmos sobre a variabilidade espacial e relacional 

(análise inter sítios), para compreensão do sistema regional de assentamento em terraços. 

Foto 6.8 – Escavação do sítio Justino: 

 

Entre as Fases 01 e 03 do Justino, em torno das decapagens 64 até 25 – a análise 

dos remanescentes culturais permitiu a inferência de que neste terraço ocorreram flutuações em 

termos ocupacionais, sendo que na Fase 02 (decapagens 42 a 35), a freqüência artefatual 

demonstrou que o sítio foi mais procurado que nos demais períodos de ocupação de caçadores 

coletores, não havendo no registro arqueológico, inclusive, evidências de abandono por longo 

período.  
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Esta longa ocupação do terraço em torno de 9000 anos A.P. acabou por ser 

atípica à realidade do grupo (ou grupos). Como veremos, esta fixação próxima ao rio adquiriu 

características peculiares de forma que seguramente podemos indicar o papel base do Justino 

neste momento, inclusive destacando que é a partir deste período que o sítio passa a ser 

utilizado como cemitério. 

A pesquisa da ritualidade funerária realizada por Vergne (2002, 2004, 2005a, 

2005c, 2007), demonstrou que é o intervalo com menor distinção social entre os indivíduos, 

fato que nos permite admitir que não houve nenhum tipo de diferenciação social e que a 

maior “fixação” neste período não esteja vinculada ao crescimento populacional ou questões 

acerca de prestígio, poder, cooperação ou mesmo competição43. 

Nossa hipótese diz respeito às flutuações paleoclimáticas que podem ter 

ocorrido (Ab’Saber, 2002; Cavalcanti, 2005), e que tiveram como conseqüência uma 

variabilidade significativa nos padrões econômicos/ produtivos e de subsistência do grupo 

(grupos), obrigando-o permanecer mais tempo no canyon e próximo ao rio, local com 

maiores possibilidades e com menor propensão às flutuações paleoambientais do período, ou 

seja, com probabilidade menor de ocorrência de sazonalidade de recursos (para dúvidas e 

maiores detalhes vide Ab’Saber, 2002)44. 

Feitas as primeiras indicações cabe descrições pormenorizadas das Fases e 

possíveis ocupações para o Justino. 

  

6.3.1. Solos paleoetnográficos da Fase 01 do Justino – descrição e caracterização: 

Na Fase 01 o sítio tem características claras de acampamento temporário com 

dois momentos distintos de ocupação45: o primeiro entre as decapagens 59 a 51 (6,00 e 5,20 m de 

profundidade), onde a freqüência artefatual é baixa, denotando que os grupos permaneceram 

pouco tempo no sítio, sendo os remanescentes representados por sete manchas no solo e dezoito 

peças líticas. Foram evidenciados dois sepultamentos: sepultamento 159, decapagem 52; 

sepultamento 161, decapagem 51 (Vergne, 2004).  

O segundo momento ocorre entre as decapagens de número 50 e 43 (5,20 e 4,40 

m). Na Fase 01 não foram evidenciadas fogueiras, apenas manchas no solo, sendo que do total 

                                                
43 Guerras/ disputas, sob o nosso olhar, não seriam responsáveis pela fixação de um grupo por longos períodos em um local, mais não 
deixa de ser uma hipótese. No Justino, como atestado por Carvalho (2006), foi possível evidenciar indícios de violência entre alguns 
poucos indivíduos exumados. 
44 Isso não equivale dizer que estavam ‘presos’ ao rio, mas que os padrões de mobilidade podem ter sido alterados neste período. 
45 Não se trata de duas ocupações distintas. Frente à impossibilidade de identificação clara da estratificação do sítio Justino (vide Vergne, 
2004), conforme a distribuição e concentração dos remanescentes culturais, elegemos um modelo hipotético que pode representar 
distintas ocupações do terraço. 
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desta fase 75,0% concentra-se neste segundo momento ocupacional, indicando que o sítio (por 

algum motivo), passa a ser mais “visitado” ou que, perante as condições naturais, parte dos 

remanescentes da ocupação anterior se perderam com o tempo (?). 

Sobre a organização tecnológica dos vestígios líticos que permitiu a identificação 

desta Fase de ocupação, o conjunto artefatual é marcado pela presença espaçada de material, ou 

seja, distribuído irregularmente ao longo dos solos de ocupação. Inversamente, percebe-se que 

grande parte está constituída por instrumentos (37,25%) representados, sobretudo, por raspadores 

unifaciais sobre seixos e lascas corticais, obtidas por meio da técnica de redução unipolar, tendo 

como núcleo seixos rolados de diversas morfologias, mas com preferência para aqueles mais 

achatados com ‘planos de percussão natural’, isto é, seixos que apresentavam determinada 

morfologia (pré-concebida) apta a receber golpes para a obtenção de suportes sem que 

necessitasse de transformações prévias em suas estruturas. 

Outro predicado importante é que o material não foi exclusivamente 

manufaturado neste sítio, ou seja, parte das ferramentas deve ter sido debitada em outros locais, 

sendo levadas ao Justino como parte do estojo pessoal, fato que explicaria, inclusive, a presença de 

núcleos no registro, totalizando 15,68% do conjunto (Cf. Kuhn, 1994). Acreditamos que neste 

momento o sítio não estava sendo utilizado como cemitério, nem mesmo esta ocupação teria 

caráter simbólico-ritualístico, sendo que os sepultamentos evidenciados nestas decapagens diriam 

respeito à Fase 0246. De qualquer forma, é possível que os sepultamentos 159 e 161 sejam 

decorrentes do último momento de ocupação da Fase 01, fato que cooperaria para a explicação do 

aumento significativo de remanescentes culturais.  Contudo, a análise das plantas baixas do sítio, o 

estudo dos conjuntos artefatuais, a freqüência de remanescentes culturais e a própria posição 

estratigráfica dos sepultamentos evidenciados na Fase 01, sugerem que sejam intrusivos 

decorrentes da fase posterior. 

Tabela 6.1 – Vestígios líticos da Fase 01 do Justino: 
 Quantidade % no conjunto % nos elementos de fatura humana 
Núcleos 08 9,52 15,68 
Percutores 04 4,76 7,84 
Lascas brutas 15 17,85 29,41 
Resíduos 18 21,42 35,29 
Artefatos 06 7,14 11,76 

 

Para a descrição do solo arqueológico foi realizado um exercício utilizando os 

planos planimétricos de plotação dos vestígios do referido sítio (algumas dessas plantas estão em 
                                                
46 Segundo Vergne (2002, p.254), no Justino foi impossível identificar a delimitação das covas, fato que impediu a confirmação dos 
solos de ocupação correspondentes e, novamente, somos obrigados a trabalhar no campo da especulação. Como base no trabalho de 
Metraux (1947), a autora partiu do pressuposto que há certo padrão na delimitação das covas para os enterramentos assim “(...) no sítio 
Justino como a maior parte das sepulturas é de adultos e as camadas de ocupação apresentam muito pouca inclinação, torna-se possível 
trabalhar com esses pressupostos” (Vergne, 2002, p.154). 
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apêndices). Esse exercício, por sua vez, demonstrou ser extremamente positivo, uma vez que os 

vestígios de uma decapagem e outra se relacionavam, comprovando os dados de Landim 

Dominguez & Britcha (1997), Vergne (2004) e as nossas próprias suposições. 

Entre as decapagens de número 59 e 54 pudemos observar a escassez dos vestígios 

arqueológicos irregularmente distribuídos pela área escavada do sítio, com maior concentração nas 

quadrículas FL 37/39, sobretudo no intervalo da decapagem 55 (aproximadamente 5,60 m e 

profundidade). Na AM 21/25 foi evidenciada uma mancha escura de 0,78 m2 de dimensão com 

material lítico e restos faunísticos associados, seguindo entre as 58 e 57. Tudo indica que se tratava 

de uma fogueira, sendo a ausência de carvão causada pela ação de agentes naturais. Na FL 20/30, 

decapagem 58, foi evidenciado um percutor (26971), isolado dos demais vestígios. 

Entre as decapagens de número 53 e 51 (5,40 a 5,20 m de profundidade 

aproximadamente), ocorrem os primeiros esqueletos do sítio Justino (enterramentos 159 e 161). O 

enterramento 159 tem sua base na decapagem 52, quadrículas FL 45/50, com muito material lítico 

no entorno o que indica a associação como mobiliário funerário. Sabendo que os sepultamentos 

são ‘intrusivos’ tivemos o cuidado de analisar o entorno das decapagens superiores (51 a 40) para 

observar indícios de remoção de material arqueológico dos níveis inferiores para os superiores 

devido ao ato de cavar o terreno para a execução da cova. Não há indícios desse tipo de remoção 

(o mesmo foi feito com o próximo enterramento). 

Figura 6.1 – Representação das Quadrículas AM/20-35, decapagem 58 do Justino (Fase01): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: verde (material lítico); preto (sedimento); cinza (mancha escura). Fagundes/2007. 
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Figuras 6.2 e 6.3 – Enterramentos 159 e 161, cemitério D: 

Desenhos: Santiago/ 2003. Apud: Vergne (2004). 

 

Já o enterramento 161 tem sua base na decapagem 51 (aproximadamente 5,20 m 

de profundidade), localizado espacialmente nas quadrículas LM 44/45, ocorrendo o mesmo 

comportamento observado no enterramento anterior. 

O que podemos extrapolar por meio da análise da distribuição espacial dos 

vestígios arqueológicos são as concentrações e associações com manchas escuras que possivelmente 

eram fogueiras e, desse modo, possibilitando a inferência do uso do sítio como acampamento 

temporário.  Na FL 10/15 foi evidenciada, por exemplo, uma mancha escura com 0,47 m2, com 

material lítico associado, além de outra pequena concentração de líticos nas quadrículas FL 15/20 

que tudo indica a associação com a mancha. Não foram evidenciados restos faunísticos. 

Figura 6.4 – Representação das Quadrículas AM/40-55, decapagem 52 do Justino, com enterramento 159 (Fase 01): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: verde (material lítico); preto (sedimento); cinza (enterramento 159). Fagundes/2007. 
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Entre as decapagens de números 50 e 43 (5,20 a 4,40 m de profundidade 

aproximadamente), ou seja, na segunda ocupação da Fase 01, foi possível observar a maior 

concentração de enterramentos representados pelos de número 160 (base decapagem 46, 

quadrículas AF 21/25), 163 (base na decapagem 47, quadrículas AF 46/50) e o 161 (base na 

decapagem 48, quadrículas FL 11/16). 

Realizando-se o exercício de sobreposição dos planos de plotação dos vestígios 

das oito decapagens, observaram-se as seguintes realidades: 

1º) Muita concentração de vestígios no entorno dos enterramentos, o que sugere: 

� Mobiliário funerário associado aos sepultamentos, supondo possível deslocamento vertical 

de alguns vestígios; 

� Mistura entre enterramentos e vestígios arqueológicos de ocupações anteriores. 

2º) Concentração de vestígios arqueológicos associados às manchas no solo (de diferentes 

colorações), fora do contexto dos enterramentos. 

  Os dados apontam para a hipótese de que realmente os sepultamentos pertençam 

a Fase 02, destacando o fato de que eles ocorrem na face norte do terraço (exceto o de número 160 

que foi evidenciado nas quadrículas AF 20-25), ambos concentrados entre as quadrículas AM 

40/55, sendo que os indícios inequívocos do uso do assentamento como acampamento, referem-se 

aos vestígios e associações evidenciados nas faces leste/ nordeste. A observação das planimetrias 

(ver figura 6.5) indica que os vestígios materiais associados às manchas estão dispostos ao redor e 

em semicírculo, característica que permite a inferência de que realmente se tratavam de fogueiras. 

Fato a ser destacado é a existência de manchas escuras com vestígios líticos de 

diferentes morfologias associados, localizadas nas quadrículas FL 45/50, a partir da decapagem 44 

com ápice na decapagem 41, entre 0,80 – 1,10 m acima do sepultamento 159 (base na decapagem 

52).  A disposição e concentração de vestígios associados às manchas sugerem algum tipo de 

ritual que pode ter sido executado no ato do enterramento.  

  Em relação às demais manchas escuras evidenciadas nessa fase, podemos 

observar claramente que há prosseguimento de algumas entre as distintas decapagens, sugerindo 

que eram fogueiras que, devido aos processos naturais, não foi evidenciado carvão. Na 

decapagem 49 foi evidenciar três manchas entre as quadrículas FL 11/16, a primeira com 0,23 m2, 

a segunda com 0,36 m2 e a terceira com 0,42 m2. 

  Na decapagem 48 foram evidenciadas quatro pequenas manchas (todas inferiores 

a 0,20 m2), três escuras e uma avermelhada (FM 15/20), entre as quadrículas FM 10/25, com 

material lítico (instrumentos) associado. Perante as dimensões pode-se inferir que seriam 
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pequenas estruturas de combustão para fins bem específicos. Nas decapagem 47/46 outra pequena 

mancha avermelhada, quadrículas FM 25/30 (sem associações). 

Figura 6.5 – Representação das Quadrículas AM/01-35, decapagens 49 e 43 do Justino (Fase 01): 
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Legenda: verde (material lítico); cinza (mancha escura), vermelho (mancha avermelhada), rachurado (sepultamento). Fagundes/ 2007. 
 

Na decapagem 45 ocorre uma mancha de 1,30 m2 nas quadrículas FL 50/55, com 

material lítico associado e outras duas na FL 45/50, porém sem associações; a primeira com 0,27 

m2 e a segunda com 0,93 m2. Na decapagem 44 foi evidenciada uma mancha vermelha alongada 

com 0,42 m2, porém sem vestígios associados. 

  Enfim, o conjunto das decapagens, a disposição dos remanescentes culturais 

aliados à organização tecnológica dos conjuntos artefatuais líticos sugerem o uso temporário do 

sítio como acampamento nesse período. A ausência de estruturas de combustão e de restos 

faunísticos em quantidade pode ser explicada pela ação de agentes naturais nos processos 

formativos do sítio, entretanto a seqüência dessas manchas, somada a disposição dos vestígios 

líticos colaboram com nossas hipóteses. 

 

6.3.2. Solos paleoetnográficos da Fase 02 do Justino – descrição e caracterização: 

Na Fase 02, como já assinalado, há mudanças significativas sobre o uso, 

orientação e permanência dos grupos no sítio, incidindo na própria organização tecnológica. Foi 

datado pelo método C14 em 8950 ± 70 A.P. (Fogueira 25, decapagens 40/41. Beta Analytic), 

equivalente a um espaço de 0,70 cm entre as decapagens 42 e 35 (entre aproximadamente 4,30 a 

3,60 m de profundidade). 

Há indícios que cooperam para a hipótese de que as ferramentas líticas passam a 

ser produzidas no Justino, visto que nas análises das seqüências operacionais e dos produtos 

gerados do processo de manufatura, 75,0% do conjunto está constituído por resíduos de 
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lascamento, além da presença significativa de núcleos (27 peças) e percutores (16 peças). Os 

instrumentos ainda aparecem em número elevado (17,51% do total), além disso, grande parte dos 

implementos foi manufaturada em arenito silicificado que ocorre em 30,43% das peças desta fase, 

índice significativo quando comparado com as demais fases ou sítios da Área 03. 

Tabela 6.2 – Remanescentes culturais da Fase 02 do Justino: 

Decap RESIDUOS 
LASCAS 
BRUTAS 

>UCLEOS PERCUTORES ARTETATOS 
LITICOS 
TOTAL 

EC ME RA C 
TOTAL 

VESTÍGIOS 

42 61 06 01 03 02 73 -- 06 02 03 84 
41 58 04 05 02 -- 69 -- 06 04 03 82 
40 45 07 04 01 05 62 01 -- 07 -- 70 
39 43 05 05 -- 01 54 -- 05 -- -- 59 
38 52 05 03 02 01 63 01 07 -- 05 76 
37 66 12 02 03 03 86 02 06 -- -- 94 
36 56 15 03 01 08 83 -- 03 -- -- 86 
35 85 26 04 05 08 128 01 07 -- -- 136 

Legenda: EC= estruturas de combustão; ME=Mancha escura; RA=restos faunísticos; C=conchas. 

 

Há cinco estruturas de combustão organizadas, com presença de carvão, além de 

quarenta manchas escuras, todas com quantidade significativa de restos faunísticos. Outra 

característica de suma importância é que não há sepultamentos nestes solos ocupacionais. 

Tabela 6.3 – Estruturas de combustão da Fase 02 do Justino: 
Decapagem Fogueira Dimensão (m2) Quadrícula Associações Datação 

40 25 0,30 AE 26/30 Líticos e restos faunísticos 8950 ± 70 A.P. 
38 24 0,60 AE 11/15 Líticos e restos faunísticos Sem datação 
37 21 0,25 AE 21/25 Líticos e restos faunísticos Sem datação 
37 22 0,36 AE 21/25 Líticos e restos faunísticos Sem datação 
35 23 1,86 AE 11/15 Líticos e restos faunísticos Sem datação 
 

Figura 6.6 – Estrutura de combustão nº 25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nossa hipótese é que a partir deste período o sítio Justino passa a ser concebido 

pelo grupo como um lugar persistente, dadas as características de ambientação do local; sua 
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importância regional em termos de disponibilidade de recursos; acesso ao pediplano sertanejo 

pelo riacho Curituba, um dos maiores da região47; estabilidade micro-climática oferecida pelo 

canyon (Ab’Saber, 1997); e, quiçá, dada sua utilização em longa duração, passou a integrar os 

sistemas de significação do grupo (Hitchcock & Bartram, 1998)48. 

  A base empírica para tais afirmações parte da assertiva que é neste momento que 

no Justino passa a ocorrer os famosos rituais funerários (que o fizeram conhecido e reconhecido 

entre a comunidade científica nacional, cujo modelo foi concretizado nos trabalhos da arqueóloga 

Cleonice Vergne), e por acreditarmos que nenhum grupo enterra seus mortos em um local 

aleatório, sobretudo quando este local serviu de “cemitério” em um período que segue de 8950 

A.P. até aproximadamente 1200 A.P.49  

Em suma, como todo enterramento é intrusivo nos pacotes sedimentares, ou seja, 

se enterra o indivíduo em covas rasas ou profundas; acreditamos que os sepultamentos 

evidenciados no cemitério D (entre as decapagens 44 e 52) são provenientes dessa ocupação, onde 

foi possível observar uma concentração maior de estruturas e associações. Assim, o terraço do 

Justino neste período passa a ser reconhecido pelos grupos como um signo. 

 Ou seja, dentro dos aportes de vários autores, tais como: Lèvi-Strauss (1989), 

Criado Boado (1991, 1996), Hitchcock & Bartram (1998), Morais (1999a, 1999b, 2000, 2006), 

Knaap (1999), Acuto (2000), Zedeño (2000), Buikstra & Charles (1999), Parker (2006), para citar 

alguns poucos; mas, sobretudo, utilizando a abordagem instituída por Schlanger (1992), acreditamos 

que o a área onde foi evidenciado o sítio Justino, bem como todo o seu entorno, passa a constituir 

um lugar persistente, inicialmente relacionado às suas características funcionais, mas que, ao longo 

do tempo, seu uso foi redirecionado até ser incorporado aos sistemas cognitivo e de significação do 

grupo (ou grupos), assumindo um caráter ora residencial ou ritualístico, ou ambos; sobretudo 

relacionado ao apego sentimental como local dos ancestrais (Hitchcock & Bartram, 1998). 

“(…) territoriality can be seen not only as control of 

space within which resources necessary for sustaining life are found, 

but also an interlocking system of sentiments, cognitions, and behaviors 

that are highly space specific, socially and culturally determined and 

maintaining, and … a class of person-space transactions concerned with 

issues of setting management, maintenance, legibility, and expression” 

(Hitchcock & Bartram, 1998, p.30). 
 

                                                
47 O riacho Curituba é do tipo intermitente, ficando aproximadamente seis meses do ano seco. Antes da construção da barragem, entre 
uma margem e outra a distância em alguns pontos alcançava 50 m de largura, sendo a média de 30 m. No período da estiagem no seu 
leito formavam-se poços de água, sendo que alguns permaneciam cheios durante todo o período sem chuva. O maior e mais famoso 
destes poços foi o Poço da Cachoeira. Distante aproximadamente 5 km do sítio Justino, era um local ideal para a pesca, haja vista que os 
peixes que subiam o riacho Curituba permaneciam encurralados no local devido a existência de um “talhado” (cachoeira), de 
aproximadamente 60m de altura. O local encontra-se hoje submerso (informações concedidas pelos Sr. Otávio de Souza). Nossa 
hipótese é que este riacho serviu como um caminho natural entre o rio São Francisco e o pediplano sertanejo, amenizando as condições 
rústicas da caatinga e com presença de água mesmo nos períodos secos. 
48 Segundo Vergne (2004), calcula-se que as primeiras ocupações do sítio Justino podem ter chegado a 12 mil A.P. 
49 Vide Costa & Malhano (1987, p. 60-63). 
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Assim sendo, neste período o local perpassa de entidade física e assume um 

caráter duplo. Um enquanto sua inerente materialidade e outro enquanto constituído por aspectos 

cognitivos e comportamentais, visto que como lugar persistente pode ser concebido como um 

sistema de signos e símbolos apropriados e transmitidos por sociedades humanas (como discutido 

no item 1.4 desta tese). 

  Na análise da distribuição espaço-temporal dos remanescentes culturais (687 no 

total), percebe-se que a maior concentração de vestígios situa-se na face leste do sítio, espaço 

marcado pela existência de muitas manchas no solo, com associação de cultura material lítica e 

restos faunísticos. 

  A estrutura de combustão 25, por exemplo, localizada entre as decapagens 41/40, 

medindo 1,22 m2, apresentou material lítico associado (resíduos e um percutor nº 31296) e restos 

faunísticos. Fato a ser destacado enquanto recorrência é que tanto nessa fogueira quanto em duas 

manchas escuras com material lítico associado, destaca-se a presença de um percutor e de 

resíduos. Ainda nas mesmas decapagens, na mancha evidenciada entre as quadrículas AL 21/25 

(mancha A), medindo 0,90 m2, há muito material lítico concentrado, na maior parte constituído 

por resíduos com presença de uma lasca bruta; além de restos alimentares. Já a evidenciada entre 

as quadrículas FM 10/15 (mancha B) trata-se de uma grande mancha medindo 2,15 m2, com 

blocos e vestígios líticos associados (resíduos e um percutor nº 30368). Conjectura principal diz 

respeito ao processo de reparo de instrumentos durante o preparo de alimentos nas fogueiras (?), 

uma vez que não há indícios de lascamento ‘stricto-sensu’ ou de lascamento térmico que 

justificasse a presença de resíduos e percutores associados às fogueiras. 

  Na face norte do sítio observa-se algumas concentrações de vestígios tanto sobre as 

áreas de enterramento como em locais distantes dos mesmos, sobretudo entre as quadrículas AF 

40/45. A primeira associação ocorre próximo ao local do sepultamento 158 associada a uma mancha 

escura de 1,80 m2, com presença de muito material lítico (inclusive artefatos) e restos alimentares 

carbonizados. A segunda concentração está localizada na FM 40/45, próxima de uma mancha 1,33 

m2, com muito material lítico e restos faunísticos associados; a terceira na FM 50/55 outra mancha 

esta com 0,70 m2, com lítico associado; a quarta na FM 45/50, uma grande mancha com 2,15 m2 de 

extensão; e a última na AE 50/55 de pequena dimensão 0,64 m2, mas com muito lítico associado. 

  Entre as decapagens 39 e 35 (um intervalo de 0,40 m) percebe-se que o 

comportamento da distribuição espacial continua o mesmo. Entre as decapagens 39/38 foram 

evidenciadas cinco manchas escuras e três concentrações de material lítico (duas isoladas e uma 

associada à área de sepultamento), a saber: 
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• Mancha escura 01, localizada nas quadrículas AE 51/50 com 0,40 m2 de dimensão, 

apresentou lítico, estando associada à área de sepultamento do cemitério D. 

• Mancha escura 02 está localizada nas quadrículas AE 45/50 (área de sepultamento), 

medindo 0,48 m2, com lítico concentrado em sua face sul. 

• Mancha escura 03 também está associada à área de sepultamento, com 0,37 m2, com 

muito material lítico ao redor. 

• Mancha escura 04, de formato triangular com 0,43 m2, localizada entre as quadrículas FL 

37/39, portanto fora da área de sepultamento. Apresentou material lítico, restos 

faunísticos, incluindo restos de concha calcinados. 

• Mancha escura 05, de formato triangular e medindo 0,29 m2, está localizada fora da área 

de sepultamentos com muito material lítico, sobretudo resíduos, associado. 

• Concentração de vestígios 01, localizada entre as quadrículas PR 35/378, tem forma 

circular, sendo evidenciados um núcleo de sílex, resíduos e um fragmento de percutor, 

indicando que pode ter sido um local de lascamento. 

• Concentração de vestígios 02, localizada nas quadrículas FL 20/25, muita concentração 

de material lítico, principalmente instrumentos. 

Nas decapagens 36/37 a porção do sítio com maior concentração de vestígios está 

entre as quadrículas AM 10/25 (não relacionadas aos sepultamentos) e AM 30/45, relacionadas 

aos sepultamentos do cemitério D, mas é notório o uso mais freqüente do eixo AS 01/35, ou seja, 

área sem sepultamentos. Foi possível identificar as seguintes estruturas e concentrações: 

• Entre a decapagem 37/36, quadrículas FL 35/40, concentração circular de vestígios 

(líticos, vértebras de peixes e conchas calcinadas), porém sem estarem associados às 

fogueiras ou manchas. 

• Duas manchas escuras na área de sepultamento, entre as quadrículas AE 40/45, a primeira 

(M01), associada a vestígios líticos, medindo 0,93 m2; a segunda sem associações, 

medindo 0,48 m2. 

• Duas estruturas de combustão localizadas na face leste do sítio, com material lítico e 

restos faunísticos circundando ambas. 

a) Fogueira 22, localizada na quadrícula AE21/25, medindo 0,36 m2. 

b) Fogueira 21, também localizada na quadrícula AE 21/25, medindo 0,25 m2. 

• Logo atrás dessas fogueiras observa-se a presença de quatro manchas escuras, todas com 

material lítico e restos faunísticos associados, a saber: 
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a) Mancha escura 01, localizada na FL 25/20, medindo 0,61 m2, com muito lítico 

associado. 

b) Mancha escura 02, ao lado da mancha 01, localizada na quadrícula FL 16/20 

medindo aproximadamente 2,00 m2, sem material associado. 

c) Mancha escura 03 na mesma quadrícula da mancha 02, porém bem pequena, 

aproximadamente 0,10 m2, sem material associado. 

d) Mancha escura 04, na FL 11/15, medindo 2,80 m2, com material lítico e faunístico 

associado.  

O que se percebe é que este espaço do sítio foi utilizado constantemente. A título 

de especulação podemos considerar: (1º) Área habitacional; (2º) Área onde ocupações seqüenciais 

ocorreram em um curto espaço de tempo, dada a quantidade de estruturas de combustão e 

manchas que, estariam associadas às antigas fogueiras. 

Tabela 6.4 – Análise geral da matéria-prima nos elementos com fatura humana da Fase 02, Justino: 
 QUARTZO SILEX ARE>ITO S. GRA>ITO HIALI>O QUARTZITO TOTAL % 
 Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Resíduos 274 44,40 13 2,10 152 24,63 10 1,62 10 1,62 07 1,13 466 75,52 
Percutores -- -- -- -- 05 0,81 09 1,45 -- -- 02 0,32 16 2,59 
Núcleos 19    3,07 03 0,48 05 0,81 -- -- -- -- -- -- 27 4,37 
Artefatos 18 2,91 02 0,32 07 1,13 -- -- -- -- 01 0,16 28 4,53 

Lascas Brutas 43 6,96 09 1,45 20 0,32 03 0,48 -- -- 05 0,81 80 12,96 
RESULTADO 354 57,37 27 4,37 189 30,63 22 3,56 10 1,62 15 2,43 617 100 

 

Figura 6.7 – Decapagem 35, quadrículas AM 1/35: 
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De qualquer forma podemos inferir que nesse espaço entre as quadrículas AM (S) 

1/35, foi uma área com indícios de acampamento com o registro arqueológico apontando para o 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao preparo de alimento, proteção e lascamento. 

No tocante a organização tecnológica lítica, foi possível perceber uma quantidade 

significativa de peças líticas (principalmente resíduos de lascamento e núcleos), aparecendo 

geralmente associados às fogueiras ou manchas no solo, indicativo de que pelo menos parte do 

processo de debitagem estava ocorrendo no local, tanto relacionado à produção de artefatos mais 

expeditos, sobretudo de quartzo, como também no processo de manutenção/ reparo, esta última 

hipótese relacionada a quantidade de estilhas de sílex evidenciadas. 

 

6.3.3. Solos paleoetnográficos da Fase 03 do Justino – descrição e caracterização: 

  A Fase 03 (entre as decapagens de número 34 e 16 – 3,50 a 1,70 m de 

profundidade), coincidente com o cemitério C, é marcada por períodos de curtas ocupações, que 

podem estar associadas ao uso do sítio como acampamento temporário ou de incursões para 

visitação aos mortos, ou ambas as situações. Entretanto, a questão é: por que nesse período de 

quase 800 anos o terraço é supostamente ‘abandonado’ pelos grupos (entre 5570 A.P. a 

aproximadamente 4790 A.P. com base nas datações das decapagens 30 e 20)? 

Seguindo os parâmetros aqui adotados, a Fase 03 foi dividida em três períodos de 

ocupação distintos, sobretudo relacionados às indicações de Landim Dominguez & Britcha (1997). 

Todavia, antes de iniciarmos a descrição dos solos evidenciados pelas escavações, acreditamos ser 

interessante à realização de um exercício especulativo comparando a Fase 03 com as demais, em 

função da série de hipóteses que tem sido formuladas, pensadas e repensadas sobre esse sítio. 

A equipe de escavação coordenada por Cleonice Vergne privilegiou datar o sítio 

em intervalos de 1,00 m de profundidade entre as decapagens 10 e 40, exceto que dadas as 

particularidades dos cemitérios B e A outras decapagens foram datadas.  Com base 

exclusivamente nesses resultados das datações absolutas em C14, observou-se que durante a Fase 

03, entre as decapagens 30 e 20, o processo de formação do terraço foi mais rápido que nos 

demais períodos, ou seja, em aproximadamente 800 anos fora acrescido mais um metro de 

sedimento, conforme tabela 6.5. 

Os dados de paleoambiente que temos para a área de pesquisa (Ab’Saber, 1989, 

1997, 2003; Cavalcanti, 2005), apontam para uma estabilidade climática no Nordeste a partir da 

passagem do pleistoceno para o holoceno, com a presença do clima semi-árido e da caatinga50, 

                                                
50 Pacheco & Albuquerque (1999), citando Ab’Saber, afirmam que a caatinga já se fazia presente a 50 mil anos A.P. 



 

 
 

465 

sendo, inclusive, a região passou por um período ainda mais árido do que atualmente, com 

estações secas mais prolongadas. Entretanto, é notório que o regime de cheias do São Francisco 

independe, até hoje, do clima semi-árido51. Assim, supondo que no período entre 5500 e 4500 

A.P. as cheias e vazão do rio fossem mais intensas (e por isso que o processo deposicional foi 

mais rápido que nos demais – levando em conta os processos deposicionais coluviares e os 

erosivos), seria uma entre as possíveis explicações da causa do terraço ter sido ‘abandonado’? 

Seria em função desta condição que os demais sítios arqueológicos da área 03, com base nas 

datações de alguns deles por termoluminescência, passam a surgir apenas após esse período? 

Dessa forma, somando-se essas hipóteses com a nossa realidade empírica de que 

os grupos não permaneceram muito tempo no terraço do Justino (além dos demais sítios surgirem 

após esse período), pode-se inferir sobre as causas desta quebra de estabilidade ocupacional entre 

a Fase 02 e Fases 04 e 05, representada pelas curtas permanências na primeira e segunda 

ocupações da Fase 03. 

Ainda tendo caráter especulativo, o trabalho palinológico de Ledru (1993), na 

região central do Brasil, indica que entre 5500 e 4500 A.P. houve uma expansão da estação seca, 

que perduraria em torno de cinco meses nessa área (entre 15º e 25º de latitude sul, justamente a 

região do alto São Francisco). Contudo, a baixa freqüência polínica aponta para um alto índice de 

umidade após este longo período seco, ou seja, períodos longos de chuvas (Ledru, 1993, p.96).   

Tabela 6.5 – Dados comparativos de formação do terraço Justino (partindo da sedimentação – sem índices erosivos): 
Decapagem Datação Método Profundidade (metros) Intervalo (metros) Formação (anos) 

40 8950 ± 70 AP C14 4,10 1,00 -- 
30 5570 ± 70 AP C14 3,10 1,00 3400 
20 4790 ± 80 AP C14 2,10 1,00 780 
13 3270 ± 35AP C14 1,40 0,70 1520 
10 2650 ± 150 AP C14 1,10 0,30 620 
08 2530 ± 70 AP C14 0,90 0,20 120 
06 1780 ± 60 AP C14 0,70 0,60 490 
03 1280 ± 45 AP C14 0,40 0,30 1280 

 

De qualquer forma, todos os dados apresentados são pouco conclusivos e, por 

isso, o caráter especulativo. Mesmo com as indicações de Landim Dominguez & Britcha (1997) 

sobre as cheias do São Francisco e a intensidade das mesmas, não podemos afirmar com certeza 

até que ponto elas influenciaram na organização social desses grupos, sobretudo a partir da 

decapagem 20 onde a quantidade de remanescentes culturais, concentrações e associações são 

imensas, não havendo espaços sem presença de cultura material, enterramentos intactos (exceto na 

                                                
51 Gostaríamos de frisar que, neste caso, estaríamos partindo do pressuposto apenas de sedimentação, uma vez que não há como 
mensurar os índices erosivos, processo que certamente ocorreu. Assim, outra hipótese seria um processo erosivo maior nesse intervalo, 
diferente do que ocorreu nos anteriores. Entretanto, com base na interpretação dos solos de ocupação, observam-se estruturas e 
associações (que apesar de escassos) levam à interpretação de um comportamento deposicional relacionado às cheias ao invés de um 
processo erosivo que, supostamente, não preservaria quantidade de manchas evidenciadas. 
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Fase 05, onde há muitas concentrações de ossos que podem ter sido enterramentos bioturbados, 

porém em função de diferentes causas. Vergne, comunicação pessoal) etc. 

Logo é extremamente importante destacar que se trata de um exercício repleto de 

limitações, sobretudo do ponto de vista geomorfológico, uma vez que não está incluso em uma 

teoria interpretativa dos solos, com dados acerca de índices erosivos e de sedimentação aliados à 

situação topo-ambiental da área de estudo, destacando as qualidades de vazão e dinâmica aluviais 

nos terraços. Neste caso as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como 

conceitos chaves/interpretativos para avaliação da Fase 03, mas indicam a necessidade de estudos 

da relação deposição/erosão e formação do pacote arqueológico e sedimentar no holoceno médio 

em Xingó (Silva-Méndes & Fagundes, 2007). 

Em meio a estas extrapolações pode-se indicar que entre as causas da inexistência 

de remanescentes culturais em densidade no Justino decorre das suposições, a saber: 

1º) Que o processo de cheias (e vazão) do São Francisco impediu a ocorrência de ocupações mais 

fixas ou prolongadas no terraço do Justino no período indicado. 

2º) Que em função desse provável período de instabilidade ambiental, associado a uma maior e 

presumível vazão do São Francisco, transformado o terraço do Justino em um patamar antigo de 

inundação; pode-se imaginar que tal ação deve ter interferido significantemente na composição de 

estruturas existentes e mesmo destruído parte de um pacote cultural preexistente. 

  Ou seja, poderiam ter ocorrido duas situações: (01) os grupos estavam ali, porém 

as ações naturais foram responsáveis em desmantelar o registro arqueológico; (02) os grupos não 

permaneceram no local, visitando-o com certa freqüência, mas em pequenas ocupações. 

Sob o nosso ponto de vista, sobretudo após a avaliação dos mapas de plotação de 

vestígios, características da organização tecnológica lítica e a inexistência de pacotes arqueológicos 

com sepultamentos provindos desse período; acreditamos que a realidade para as primeiras 

ocupações da Fase 03 diz respeito ao uso do sítio enquanto acampamento temporário, podendo estar 

relacionado ao desempenho das atividades cotidianas do grupo (grupos), bem como aquelas de 

caráter mais ‘ritualístico’ (visita aos ancestrais). Não acreditamos que se trata de solos de ocupação 

intactos, principalmente em função da complexidade que envolve a estratificação desse sítio. 

Se pensarmos o sítio em sua totalidade esse período não registra a presença de 

estruturas de combustão organizadas, apenas manchas (entre as decapagens de número 34 e 21 – 

de 3,50 a aproximadamente 2,20/2,10 m de profundidade – foram evidenciadas 62 manchas 

escuras no solo), e a própria distribuição dos vestígios nos solos de ocupação; pode-se inferir que 

ocorreram bioturbações significativas, muito embora a maior parte desses vestígios esteja 
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associada às manchas de prováveis antigas fogueiras, nesse caso, pode-se inferir que os materiais 

mais leves (carvão, estilhas, restos faunísticos etc.), possam ter sido mais facilmente carregados. 

Feito nosso exercício, cabe a descrição das diferentes ocupações da Fase 03. A 

primeira ocupação ocorre em um intervalo de 0,60 m, entre as decapagens 34 e 29. É marcada 

pela presença de poucos remanescentes culturais, evidenciando o uso do sítio, sobretudo no eixo 

AS 1/35, fora da área de sepultamentos, dado que corrobora com nossa hipótese de seu uso como 

acampamento temporário, datado de 5570 ± 70 A.P. (Decapagem 30. Beta Analytic). Os 

vestígios líticos estão representados por trinta e seis peças e, nesse período, ocorrem os primeiros 

elementos cerâmicos representados por seis fragmentos. Além disso, nota-se o número elevado de 

manchas escuras no solo (32 no total). 

Tabela 6.6 – Remanescentes culturais da 1º ocupação da Fase 03 do Justino, decapagens 29 a 34: 
Decap Resíduos Lascas brutas Percutores Artefatos Líticos Cerâmica Mancha escura TOTAL 

34 16 03 -- 01 20 -- 04 24 
33 02 -- -- -- 02 -- 03 05 
32 03 01 01 01 06 01 03 09 
31 -- 02 01 -- 03 03 02 08 
30 -- 02 -- 03 05 02 17 24 
29 -- -- -- -- -- -- 03 03 

 

Observa-se que na área dos sepultamentos relacionados ao cemitério D (AS 

35/55) quase não há remanescentes culturais, sendo que a maior parte dos evidenciados nesse solo 

de ocupação diz respeito à parte oposta do sítio.  

  Na decapagem 34, quadrículas AE 20/25, foi evidenciada uma grande mancha 

escura de 2,80 m2, com bastante material lítico e restos alimentares associados, inclusive é a maior 

concentração de peças líticas dessa ocupação, visto que nas decapagens subseqüentes o número de 

elementos é bem reduzido, geralmente sem associações. As demais manchas desse período são 

numericamente significativas, porém muito pequenas, geralmente não passando de 0,20 m2, 

exceto por uma grande mancha escura evidenciada na decapagem 30, de 1,80 m2, localizada na 

área de sepultamento, quadrículas FL 50/55, podendo estar relacionada à ritualidade (?). 

A segunda ocupação ocorre entre as decapagens 28 a 22, em um intervalo de 0,70 

m, não havendo datações absolutas para esse período entre 5570 e 4790 A.P., aproximadamente. 

Há uma diminuição dos remanescentes culturais no sítio, evidenciando o seu uso esporádico 

(sazonal), estando relacionado aos acampamentos temporários, como associado a ritualidade 

funerária, muito embora possa se alegar à ação de agentes naturais nos processos formativos do 

registro arqueológico. 

Nesse período começam novamente a ocorrer enterramentos. Todavia, 

lembrando que todo o sepultamento é intrusivo, além disso, que há padrões regulares na 
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confecção das covas para os sepultamentos e que no Justino as camadas de ocupação 

apresentavam muito pouca inclinação (Cf. Vergne, 2002); é justo creditar que os indivíduos 

exumados entre as decapagens 28 e 22 (aproximadamente), sejam provenientes de um novo 

momento em Xingó, representado pelo advento da tecnologia cerâmica que deve ter ocorrido em 

torno 4790 ± 80 AP (datação para a decapagem 20), sendo que os elementos anteriores a esta 

decapagem devem ter origem também intrusiva em função da própria intervenção humana, pré-

histórica, no solo; fato que dever ser somado às características acerca da freqüência e morfologia 

dos elementos evidenciados.  

Neste caso, recuamos o advento da cerâmica em Xingó aproximadamente 1000 

anos. Todavia, esta conjectura necessita de uma análise mais bem detalhada. Logo, o que 

queremos afirmar é que esses ‘mortos’ são provenientes das ocupações entre as decapagens 15 e 

20/22, ou seja, do último período de ocupação da Fase 03. 

Nessa segunda ocupação, há um re-direcionamento do uso do espaço, uma vez 

que o eixo de utilização se confirma no corredor AS 01/35 (aproximadamente 700 m2), como 

salientado, com o surgimento de sepultamentos (decapagens 28 e 27). Diferente dos demais 

cemitérios estudados por Vergne (2002, 2004, 2005a, 2005c, 2007), não há concentrações 

específicas, estando os enterramentos distribuídos sob forma de conjuntos em semicírculo tanto 

nas faces norte como face sul do sítio (Vergne, 2002, p.258. Ver figuras 6.9 e 6.10).   

Figura 6.8 – Mancha escura com vestígios líticos associados, decapagem 34, quadrículas AM 15/25: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Vergne (2002), esses enterramentos estariam ‘arrumados’ em semicírculos 

acompanhando o que seriam as antigas habitações dos primeiros ceramistas na área. Concordamos 

com a autora. Assim, os estudos de Vergne (2002, 2004, 2005, 2006) acerca da ritualidade funerária 

novamente vão de encontro com os nosso sobre os solos de ocupação e uso do sítio Justino.  
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A partir decapagem 26 até a 23/22 observam-se poucos vestígios materiais no solo 

de ocupação, contudo os vestígios líticos só aparecem associados às manchas no solo, salvo raras 

exceções. Essas concentrações estão distribuídas irregularmente, sobretudo nesse espaço do sítio 

supracitado. De qualquer forma cabe uma pequena descrição dos remanescentes culturais por 

decapagem: 

• Decapagem 28 – Entre as quadrículas FL 45/50 há um número significativo de cultura 

material lítica, entretanto associada aos sepultamentos. Na quadrícula EF 49/51 foi 

evidenciada uma mancha avermelhada no solo de 0,90 m2, com uma lasca bruta 

associada. 

• Decapagem 27 – ocorre a base do esqueleto 168 na quadrícula AE 26/30, com muito 

lítico associado como enxoval funerário. Na quadrícula FL 50/55 ocorre uma mancha 

escura de 0,30 m2 sem material arqueológico associado. 

• Decapagens 26 e 25 – quase não há vestígios materiais que ocorrem distribuídos pelo 

espaço do sítio, são quatro líticos e dois fragmentos cerâmicos. Há uma pequena mancha 

escura na área de sepultamentos, FL 45/50. 

• Decapagem 24 – ocorre o mesmo que nas anteriores, sendo evidenciados apenas dois 

fragmentos cerâmicos, associados a uma pequena mancha na quadrícula AF 15/20. Entre 

as quadrículas AM 10/20 há concentração de manchas escuras no solo, todas muito 

pequenas e sem vestígios arqueológicos associados. Na quadrícula FL 49/52 uma mancha 

cinza de 0,73 m2, com um fragmento de resto faunístico. 

Tabela 6. 7 – Vestígios materiais da segunda ocupação da Fase 03 do Justino: 
Decap RES LB > PER ART LITICOS Cerâmica M. escura M. vermelha M. cinza R. faunísticos TOTAL 
28 01 01 -- -- -- 02 -- -- 01 -- -- 03 
27 01  01 02 01 05 02 01 -- -- -- 08 
26 01 -- -- -- -- 01 -- -- -- -- -- 01 
25 01 01 -- -- 01 03 02 01 -- -- -- 06 
24 -- -- -- -- -- -- 02 05 -- 01 01 10 
23 05 01 -- -- 01 07 06 04 -- -- 02 19 

 

Entre as decapagens 21 a 16 é o momento marcado pelo aumento significativo 

dos remanescentes culturais, sobretudo a cerâmica (Vergne, 2002, p. 258). Foi datado em 4790 ± 

80 A. P. (Decapagem 20. Beta Analytic). Acreditamos que aqui é o momento de transição 

indicado por Vergne (2004), onde o grupo passa a se fixar por maior tempo no terraço do Justino, 

por todos os fatores que temos discutido ao longo deste texto, ou seja, um novo cenário que 
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obrigou a população a traçar estratégias adaptativas ao meio natural e social; tal fato é observado 

empiricamente pelos itens, a saber52: 

� O aumento significativo dos remanescentes culturais evidenciados na escavação, sobretudo 

referente aos itens que são descartados na área habitacional (espaço ‘doméstico’). 

� Pela mudança na organização tecnológica lítica e pelo advento da cultura material 

cerâmica. 

� Pela diminuição paulatina na diversidade do uso de recursos líticos. 

� Diminuição dos implementos de curadoria nos solos de ocupação do Justino que, 

inversamente, passam a existir nos sítios de atividade específica. 

� Surgimento de novos sítios de terraço. 

� Diminuição na mobilidade residencial e aumento na logística. 

  Na letra de Vergne (2002,  p. 258): 

“Da camada 23 a 16 observa-se um aumento progressivo e 

contínuo da quantidade de material arqueológico acima citado, 

acompanhando o aumento de sepulturas no terraço. Pelo menos duas 

sepulturas, a de número 162 e a 157, possuem acompanhamento funerário 

típico da ocupação ceramista (cachimbo e cerâmica decorada), mas, estão 

estratigraficamente situadas muito abaixo do conjunto principal do 

cemitério C, cortando a camada que contém o maior número de objetos 

líticos do período pré-cerâmico” (Vergne, 2002, p. 258). 

 

A partir da decapagem 21 observa-se o aumento de cultura material lítica e 

cerâmica, bem como o número de sepultamento que, supostamente, sejam decorrentes das 

ocupações anteriores. Há também uma nova realidade no uso do espaço no tocante aos locais 

onde os sepultamentos estão sendo levados a cabo, passando a se concentrar na FL 10/35 e na PR 

35/39. O que se pode observar por meio da disposição dos sepultamentos tanto vertical como 

horizontalmente é uma ‘mescla’ entre os padrões do cemitério D e B. Novamente confirmando a 

hipótese de Vergne (2002, 2004), de um período transitório. 

A partir da decapagem 18/16, há uma ‘explosão’ de cultura material, associada ou 

não aos sepultamentos. É a partir desse momento, com ápice no cemitério B, que acreditamos que 

o sítio passa a ser mais usado pelo grupo (ou grupos), tanto para execução de suas práticas 

cotidianas (enquanto espaço doméstico), quanto para as culturais-simbólicas relacionadas às 

práticas mortuárias, como discutiremos a frente.  

Em resumo, a Fase 03 é marcada por diferentes níveis e tipos de ocupação do 

espaço do Justino. Não sabemos as causas diretas do abandono do sítio durante a primeira e 

segunda ocupações, do mesmo modo, quais os motivos que levaram o grupo (grupos) a utilizá-lo 

                                                
52 Não descartamos a hipótese de contato interétnico, entretanto, cabe destacar que as diferencias no repertório tecnológico são mínimas, 
como pode ser observado no capítulo 05. 
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novamente como habitação após um longo período. De qualquer forma o estudo dessa Fase foi de 

suma importância uma vez que foi possível mapear características para a compreensão do 

assentamento em sua totalidade. 

Tabela 6.8 – Distribuição de remanescentes culturais por decapagem, Fase 03, última ocupação: 

Decap Resíduo 
Lasca 
Bruta 

>úcleo Percutor Artefato Líticos Cerâmica Fogueiras 
Mancha 
escura 

Mancha 
clara 

Mancha 
cinza 

Restos 
faunísticos 

Conchas TOTAL 

23 05 01 -- -- 01 07 06 -- 04 -- -- 02 -- 19 
22 03 02 01 02 02 10 11 -- 08 -- -- 03 -- 32 
21 16 07 02 01 07 33 28 -- 11 01 -- 10 -- 83 
20 16 09 02 -- 04 31 41 01 07 -- 02 01 01 89 
19 26 11 02 -- 03 42 69 01 11 -- 01 15 -- 152 
18 35 08 02 02 01 48 117 01 14 01 -- 39 -- 220 
17 72 15 05 06 06 109 137 -- 13 -- -- 62 01 322 
16 54 03 01 -- 07 65 208 -- 13 -- -- 100 -- 386 

 

Gráfico 6.1 – Distribuição espaço-temporal dos remanescentes culturais evidenciados na Fase 03 do sítio Justino: 

 
LEGENDA: Eixo y – quantidade de vestígios Eixo x – decapagens: 01 = decapagem 36 e 19= decapagem 16. 
Figura 6.9 – Distribuição espacial dos sepultamentos do cemitério C: 
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N: 8.938.880.360
E:    627.560.186

Legenda: círculos em azul = sepultamento primários; em 
vermelho = secundários. APUD: Vergne/2004. 

 

Figura 6.10 – Distribuição espacial dos sepultamentos do cemitério C (simulação): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Solos paleoetnográficos da Fase 04 do Justino – descrição e caracterização: 

  A Fase 04, entre as decapagens 15 a 09, é o momento de explosão no tocante ao 

uso do espaço no Justino. Há um aumento significativo na quantidade, diversidade e concentração 

dos remanescentes culturais, inclusive com presença de diferentes estruturas no solo de ocupação, 

datado entre 3270 ± 135 AP (decapagem 13) e 2650 ± 150 AP (decapagem 10). 

  Com base na distribuição estratigráfica dos remanescentes culturais, nos estudos 

sedimentológicos (Landim Dominguez & Britcha, 1997) e da ritualidade funerária (Vergne, 2002, 

2004), pode-se observar que não há intervalos de abandono do sítio neste período, característica 

observada pela distribuição dos remanescentes culturais na estratificação, marcada pela presença 

expressiva de estruturas em todas as decapagens. 

Tabela 6.9 – Remanescentes culturais da Fase 04, Justino: 

Decap 
VESTÍGIOS LÍTICOS OUTROS REMA>ESCE>TES 

TOTAL 
RES LB > PER ART TOTAL CER EC ME MC MV MCZ RA 

15 49 15 02 03 07 76 721 -- 10 -- -- -- 151 958 
14 118 06 03 02 07 136 504 -- 08 01 01 -- 91 741 
13 106 08 04 05 04 127 525 -- 03 03 -- 01 146 805 
12 124 07 02 03 04 140 668 03 15 -- 01 -- 183 1010 
11 151 10 04 02 08 175 545 01 08 02 01 -- 211 943 
10 111 12 03 06 07 139 546 01 12 02 -- -- 213 913 
09 173 14 03 -- 08 198 1054 -- 05 -- -- -- 302 1558 

TOTAL 832 72 21 21 45 991 4563 05 61 08 03 01 1297 6929 
Legenda: RES = resíduo; LB = lasca bruta; N = núcleo; PER = percutor; ART = artefato; CER = fragmentos cerâmicos; EC = estruturas de 
combustão; ME = mancha escura; MC = mancha clara; MV = mancha vermelha; MCZ = mancha cinza; RA = resto alimentar. 

 
Estes remanescentes (cerâmica, lítico e restos faunísticos) estão distribuídos por 

toda a área do sítio, porém estando concentrados na parte leste, mais próxima à encosta do canyon 

(entre as quadras AS 35/55); geralmente associados às diferentes estruturas (fogueiras, manchas, 
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oficinas líticas etc.), não apenas aos sepultamentos. Cabe ressaltar que neste período é que se 

encontra o maior número de enterramentos do Justino. Indiscutivelmente é na Fase 04, cemitério 

B, que o sítio estava sendo ocupado como habitação semipermanente. 

  A respeito dos sepultamentos exumados nessa Fase, conforme Vergne (2002, p. 

262), pode-se concentrá-los em três momentos distintos, a saber: 

(01) Entre as decapagens 14 e 13 (entre 1,50 m e 1,30 m de profundidade) – em que foram 

evidenciadas nove sepulturas e três concentrações de ossos, concentrados entre as 

quadrículas MZ 21/35; período datado em 3270 ± 135 A.P., com base no carvão da 

fogueira 09 evidenciada na decapagem 13. 

(02) Entre as decapagens 12 e 11 (entre 1,30 m a 1,10 m de profundidade) – em que foram 

evidenciados treze sepultamentos e três concentrações de ossos, entre as quadrículas FZ 

21/32; 

(03) Entre as decapagens 10 e 09 (entre 1,10 m a 0,90 m de profundidade) – onde foi 

exumado o maior número de indivíduos, totalizando trinta e nove sepultamentos e cinco 

concentrações de ossos, datados em 2650 ± 160 A.P., com base no carvão da fogueira 19; 

ambos localizados entre as quadrículas FZ 21/35. 

Ainda segundo Vergne (2005a, p. 90-91) a distribuição dos enterramentos nesse 

momento segue uma ordem lógica, estando divididos em diferentes conjuntos: um principal e quatro 

secundários, além do sepultamento 165 que se encontrava completamente isolado. É importante frisar 

que os conjuntos secundários trazem especificidades tais como vasilhames completos sobre o 

indivíduo sepultado (conjunto 03, constituído pelos sepultamentos de número 118, 116 e 10), ou 

dentro de vasilhames cerâmicos (conjunto 04, sepultamento 167 e 166). Além disso, a distribuição 

espacial das sepulturas do cemitério B (em forma circular e extremamente agrupados) sugere que os 

enterramentos tenham sido realizados seguindo o contorno da habitação (ver figura 6.13). 

Ou seja, com base nos dados empíricos da autora, percebe-se que os 

enterramentos distinguem-se até mesmo no espaço do sítio arqueológico, além disso, foi notória a 

hierarquia social entre os indivíduos, observada em sua pesquisa por meio da análise dos 

remanescentes culturais associados aos sepultamentos como mobiliário funerário (Vergne, 2004, 

2005a, 2005c, 2007). Assim, diferente que se observou no Cemitério C, os sepultamentos aqui 

estão concentrados (salvo raras exceções) na face sul do terraço, entre as quadrículas FZ 21-35, 

perfazendo 225 m2, também abrangendo o setor II do Justino (Vergne, 2002, 2004). 

  No que se refere aos conjuntos artefatuais líticos, a expediência é notória nesse 

desse período, mas também encontramos artefatos mais bem manufaturados, sobretudo em sílex. 

Aqui o uso do quartzo torna-se realmente majoritário entre os conjuntos líticos (cerca de 73,00%). 
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Nossa hipótese, como anteriormente se discutira, vincula-se à maior sedentarização do grupo 

(grupos) nesse período, instaurando decididamente o uso do assentamento como base (habitação). 

  Segundo nossas inferências, obtidas em meios aos dados estatístico-

comparativos, os núcleos esgotados encontram-se nas decapagens finais desta Fase (11 a 09), 

período que também ocorre a maior quantidade de resíduos de lascamento (52,28% do total) e 

maior freqüência de percutores (52,38% do total). Tais recorrências indicam que em torno de 

2500 A. P. a atividades redutivas para a produção de ferramentas líticas eram mais freqüentes, 

sobretudo para a manufatura de ferramentas expeditas para uso momentâneo, com pouca 

preocupação com a morfologia ou questões relativas à durabilidade ou ‘estética’, ou seja, a 

ferramenta deveria ser útil para uma atividade imediata e certamente pouco especializada.  

Na decapagem 11, por exemplo, a maior parte dos artefatos stricto-sensu estava 

constituída por ferramentas sobre seixo ou bloco, que receberam poucos golpes para a criação de 

um bordo ativo. São pouco especializados e pela análise macroscópica percebeu-se que foram 

peças utilizadas e descartadas. 

  O conjunto artefatual depositado como mobiliário funerário, entretanto, há 

modificações sensíveis. São peças mais bem elaboradas, com marcas claras de manutenção/ 

reparos em muitas, sendo que as ações transformativas pós-debitagem ocorrem com maior 

freqüência, denotando uma maior preocupação com a durabilidade do instrumento, características 

que afastam a possibilidade desse material ter sido manufaturado exclusivamente para fazer parte 

do mobiliário funerário. 

Tabela 6.10 – Uso da matéria-prima nos instrumentos do cemitério B e Fase 04 do Justino: 

 
CEMITÉRIO B FASE 04 (SOLO DE OCUPAÇÃO) 

Quantidade total Porcentagem Quantidade total Porcentagem 
Sílex 32 35,95 22 18,80 

Quartzo 35 38,20 64 54,70 
Quartzito 14 15,73 -- -- 
Granito 03 3,79 -- -- 

Arenito Silicificado 02 2,47 28 23,93 
Hialino 02 2,47 03 2,56 

Quartzo rosa 01 1,12 -- -- 

 

Em relação à tecnologia cerâmica observamos uma maior diversidade de tipos 

decorativos em relação à Fase posterior (para detalhes vide Luna, 2001; Vergne, 2004).  

O estudo de Dantas & Lima (2007) sobre os vasilhames cerâmicos completos 

associados aos sepultamentos chegou à conclusão (tendo como base as marcas de uso 

evidenciadas macroscopicamente nesses vasilhames), que foram intensamente utilizados, porém 

em um intervalo de tempo diminuto, uma vez que não há sinais de desgastes provenientes do uso 

cotidiano das peças associadas aos sepultamentos. Portanto, conforme análise dos autores, as 
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características formais dos artefatos indicam que são vasilhames expeditos, para um uso 

momentâneo que, segundo eles, estariam vinculados a algum tipo de ritualidade funerária.  

Assim, entre as várias conclusões da pesquisa, a principal afirma que os 

vasilhames cerâmicos haviam sido manufaturados exclusivamente para o ritual fúnebre com dupla 

função: servir como instrumento de preparo de alimento para o ritual e, após seu uso coletivo, era 

depositado enquanto parte do ‘enxoval’ do morto.  

Os itens desse mobiliário funerários eram diversificados, compostos por artefatos 

líticos (curados e expeditos; lascados ou polidos), fragmentos cerâmicos que poderiam ser 

simplesmente alisados, ou decorados segundo o grau de hierarquia social; adornos corporais de 

ossos, de pedras etc.; como foi intensamente trabalhado e publicado por Vergne (2002, 2004, 

2005a, 2005c, 2007). 

 Só para essa Fase temos um total de 4563 fragmentos em solo de ocupação (ou 

seja, excetuando os associados aos enterramentos); de diferentes morfologias, tratamento de 

superfície e decoração, alguns associados às estruturas de combustão, outros não; tipos 

decorativos extremamente diversificados; outros fragmentos demonstrando técnicas de construção 

e acabamento extremamente refinadas etc. 

 

Figura 6.11 – Reconstituição de vasilhame decorado: 
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Enfim, os vasilhames associados aos sepultamentos, notoriamente de caráter 

expedito, segundo Dantas & Lima (2007), foram provavelmente feitos ‘às pressas’ para atender as 

necessidades simbólico-ritualísticas para os enterramentos, por motivos que estão além da análise 

via registro arqueológico. 

Pode-se inferir que em função de um tabu do grupo, apenas vasilhames novos 

poderiam ser utilizados para a ‘cerimônia fúnebre’, isto é, deveriam ser confeccionados para aquele 

fim e, em seguida, depositados como mobiliário. Neste caso, sua manufatura exigiria o máximo de 

empenho possível para a confecção de vasilhames, uma vez que haveria de se buscar matéria-prima, 

transportá-la à área de produção dando início as diferentes cadeias operatórias envolvidas na 

produção cerâmica: preparo da pasta, processos de manufatura, secagem e queima (para ser sucinto). 

Portanto, a associação de vasilhames completos novos, deve ter sido privilégio de 

poucos indivíduos, uma vez que no cemitério B apenas 22,85% dos enterramentos foram acrescidos 

vasilhames completos, no A essa proporção cai para 15,0% do total de sepultamentos e no C apenas 

8,10%. Ou seja, não era um procedimento cultural exigido para todos os membros do grupo. 

Com base nos diversos trabalhos de Vergne sobre a ritualidade (2002, 2004, 

2005a, 2005c, 2007) e no recente doutoramento de Carvalho (2006), observarmos que os 

vasilhames ora apareciam associados a sepultamentos infantis (muitos como urnas), ou associados 

a indivíduos mais velhos (acima de 35 anos para usar a categoria instituída por Vergne, 2004), 

salvo algumas exceções. 

Figura 6.12. Diferentes tipos de decoração cerâmica, sítio Justino, Fase 04: 

A B C

D E 
Legenda: A – digitado; B – entalhado; C – impresso; D – inciso; E – roletado. Desenhos: Santiago/ 2004. 
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Figura 6.13 e 6.14 – Sepultamentos com vasilhames cerâmicos associados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Com isso, acreditamos que para inferirmos sobre o papel do assentamento nessa 

fase de ocupação (Fase 04 ou Cemitério B), mais precisamente função, é necessário levar em 

conta os demais remanescentes evidenciados neste período, inclusive cerâmicos, além do 

repertório lítico, concentrações de vestígios e distribuição espacial e associações. Ou seja, a 

produção artefatual para atender o ritual pode ter ocorrido (por motivos por nós desconhecidos), 

mas que não descaracterizaria a função do assentamento como base/ habitação, dentro dos 

pressupostos teóricos aqui utilizados. 

No tocante ao estudo dos solos de ocupação dada a quantidade imensa de material é 

quase impossível indicar concentrações e associações. São 61 manchas escuras, todas com 

remanescentes associados; 08 manchas claras, 03 manchas vermelhas e 01 mancha cinza. No que 

diz respeito às estruturas de combustão pode-se evidenciar 05 nessa fase do Justino, sendo que 02 

que estavam associadas aos conjuntos de estruturas funerárias foram datadas: as fogueiras 09 e 19. 

Tabela 6.11 – Estruturas de combustão da Fase 04, Justino: 
Decapagem Fogueira Dimensão (m2) Quadrícula Datação 

13 09 0,18 AE 16/20 3270 ± 135 AP 
12 15 0,71 AE 36/40 Sem datação 
12 30 1,20 M/R 6/10 F/L 6/10 Sem datação 
11 08 0,80 AE 16/20 Sem datação 
10 19 0,60 FL 51/55 2650 ± 150 AP 

 

 

Sepultamento 116. Apud: Vergne/2004. Sepultamento 119. Apud: Vergne/2004. 
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Para essa fase, dada a quantidade de remanescentes culturais nos solos de 

ocupação, tornou-se difícil a visualização de concentrações ou associações dos remanescentes 

culturais, exceto em casos específicos. Assim julgamos não ser necessária a descrição minuciosa 

de cada uma das decapagens, exceto para algumas particularidades, a saber: 

• Na decapagem 09 a maior concentração de remanescentes culturais está na área de 

sepultamentos. Na fogueira 09 (AF 15/20 com 0,18 m2 de dimensão) havia uma 

concentração de vestígios materiais, sobretudo cerâmica, na face sul dessa estrutura, em 

forma de semicírculo. Na fogueira 08 (AE 16/20 com 0,80 m2), apesar de maior que a 

anterior não houve nenhum tipo de vestígio material associado. 

• Na decapagem 10, quadrícula AE 35/40, foi evidenciada uma imensa mancha escura de 

aproximadamente 6,00 m2, retangular, com uma significativa quantidade de fragmentos 

cerâmicos e restos faunísticos associados. Na quadrícula ao lado, AE 40/45, foram 

evidenciadas seis manchas escuras, todas de pequenas dimensões, porém também com 

muito material faunístico e fragmentos cerâmicos associados (mancha 01 = 0,42 m2; 

mancha 02 = 0,40 m2; mancha 03 = 0,37 m2; mancha 04 = 0,17 m2; mancha 05 = 0,55 m2 

e mancha 06 = 0,43 m2).  Na quadrícula FL 51/55 foi evidenciada a fogueira 19 (0,60 m2), 

com muitos remanescentes associados na face norte dessa estrutura, sobretudo cerâmica, 

peças líticas e restos faunísticos. 

• Na decapagem 12 o maior destaque diz respeito à fogueira 15 (quadrícula AE 36/40 com 

0,71 m2 de dimensão), onde havia grande concentração de remanescentes culturais, 

dispostos ao redor da estrutura (em círculo). 

Figura 6.15 – Localização dos cemitérios do Justino no terraço: 

Santiago, 2007. Adaptado: Fagundes, 2007. 
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6.3.5. Solos paleoetnográficos da Fase 05 do Justino – descrição e caracterização: 

A última fase de ocupação do sítio está localizada entre as decapagens 08 e 01 

(um intervalo de 80 cm, entre 0,10 e 0,90 m de profundidade), ocorrendo duas datações para o 

período: para a primeira ocupação 1780 ± 60 AP (decapagem 06); e 1280 ± 45 AP (decapagem 

03), para a segunda ocupação. 

A Fase 05 (equivalente ao cemitério A) foi subdividida por nós em duas 

ocupações, utilizando como critério a presença de sepultamento (que ocorrem entre as decapagens 

08 e 04) ou ausência deles (entre 03 e 01). Entretanto, o estudo da organização tecnológica lítica 

demonstrou uma similaridade extrema entre os conjuntos provenientes dessa divisão, 

notoriamente arbitrária. 

De qualquer forma, esse pode ser considerado o período com maior diferença 

entre os demais em relação à organização tecnológica, com a presença de artefatos líticos mais 

expeditos e vestígios cerâmicos pouco requintados no tocante à decoração plástica, talvez sendo a 

característica mais marcante desta fase: a expediência dos diferentes conjuntos artefatuais. 

Também é o período com maior número de remanescentes culturais evidenciados 

em solo de ocupação. São tantas as estruturas e concentrações que em nossos exercícios de 

sobreposição de camadas o que conseguíamos ver era literalmente uma imensa mancha escura em 

toda a área (!). Nesse caso, nos ateremos a citar a quantidade de remanescentes que, certamente, é 

assombrosa; as principais características tecnológicas dos conjuntos artefatuais; e a disposição do 

cemitério e sua relação com os solos ocupacionais. 

Assim foram evidenciados entre as decapagens 08 e 01 (apenas solo de ocupação, 

excetuando mobiliário funerário), 12821 remanescentes culturais, a saber: 8667 fragmentos 

cerâmicos; 2513 elementos líticos; 17 estruturas de combustão; 122 manchas escuras, com carvão 

associado; 01 mancha clara; 18 manchas vermelhas; 05 manchas cinzas; 1972 restos fragmentos 

de restos faunísticos; 10 conchas carbonizadas. 

Tabela 6.13 – Remanescentes culturais da Fase 05: 

Decap 
VESTÍGIOS LÍTICOS OUTROS REMA>ESCE>TES 

TOTAL 
RES LB > PER ART TOTAL CER EC ME MC MV MCZ RA 

08 568 14 05 05 07 599 942 02 08 01 01 01 238 1792 
07 462 11 07 06 08 494 716 01 16 -- -- -- 293 1026 
06 190 12 02 03 07 214 752 -- 12 -- 03 -- 197 1178 
05 225 15 -- 06 06 252 834 03 23 -- -- -- 218 1330 
04 222 13 02 04 05 246 772 02 04 -- 01 -- 64 1089 
03 218 12 01 02 09 242 792 05 28 -- 11 02 366 1446 
02 200 13 05 03 -- 221 1944 03 18 -- 02 02 314 2504 
01 202 20 12  05 06 245 1915 01 13 -- -- -- 282 2456 

TOTAL 2287 110 34 34 48 2513 8667 17 122 01 18 05 1972 12821 
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Tabela 6.14 – Estruturas de combustão da Fase 05: 
Decapagem Fogueira Dimensão (m2) Quadrícula 

08 11 0,49 AE 16/20 Aa 16/20 
08 13 0,13 FL 26/30 
07 12 0,41 FL 11/15 
05 05 1,35 P34/35 
05 07 0,33 PQ 
05 10 0,46 AE 11/15 
04 03 0,49 PQ 
04 16 0,58 TV 26/27 
03 02 0,38 PQ 
03 04 1,12 PQ 
03 06 0,50 PQ 
03 14 0,60 FL 46/50 
03 29 1,12 FL 1/1- 1/5 
02 26 1,56 X01 X02 
02 27 1,04 Zaa 25/26 
02 28 0,48 P 32 
01 01 0,36 PQ 

 

  Em relação ao uso do espaço como cemitério, percebemos um novo 

direcionamento dos enterramentos (ver figura 6.13).  Segundo análises de Vergne (2002, p. 262), 

há dois sub-conjuntos principais nesse cemitério, ambos situados no quadrante leste, entre as 

quadrículas AE /FL /R – 06/30. São sepulturas mais dispersas se comparadas ao cemitério 

anterior, além de estarem distribuídas de forma alongada e não circular. Entretanto, percebe-se que 

os sepultamentos tanto o cemitério A quanto o B, não ocorrem na face sudeste/ sul do sítio, onde 

há muitas estruturas em meio a espaços vazios que podem indicar o local das habitações, como 

temos defendido nessa tese. 

Gráfico 6.2 – Comparação entre os remanescentes culturais, Fases 04 e 05, Justino: 
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 Legenda eixo y: 1 = vestígios líticos; 2 = elementos cerâmicos; 3 = manchas e estruturas de combustão; 4 = restos faunísticos. 
 

  A indústria lítica é marcada pelo caráter expedito, com instrumentos sobre lascas de 

quartzo muito mal retocadas, mas na maioria sendo manufaturados sobre pequenos blocos de quartzo 

(11 peças), onde eram executadas pequenas retiradas para criação de bordo ativo, do mesmo modo 

ocorrendo em raspadores sobre seixo todos unifaciais (12 exemplares). O restante dos artefatos está 

representado por quatro raspadores sobre lasca quadrangular e vinte e duas lascas retocadas. Desse 

total, vinte e nove são de quartzo, dez de sílex, dez de arenito silicificado e três de quartzito.  
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  Foi nessa Fase de ocupação do sítio que temos os dados sobre zooarqueologia 

mais bem trabalhados sobre o Justino, análises executadas por Silva (1994) e Palmeira (1997), 

uma vez que, até o momento, não houve em Xingó um aprofundamento nos estudos dos restos 

faunísticos dos sítios evidenciados, sendo efetuadas análises preliminares de material amostrado 

que, de qualquer forma, trazem informações valiosas para compreendermos a organização social 

dos grupos que aqui habitaram (Silva, 1994; Palmeira, 1997). 

  Conforme Silva (1994), as condições físico-químicas dos sedimentos que 

compõem os terraços foram fundamentais para a preservação de milhares de restos faunísticos de 

diversas classes de animais (peixes, lisanphibia, lepdossauria, aves e mamíferos. Para abordagem 

de taxonomia em zooarqueologia vide: Bandeira & Pacheco, 2007), além dos malacológicos 

(bivalves e gastrópodos). Estes remanescentes arqueofaunísticos foram encontrados sobre diversas 

formas nos níveis arqueológicos do Justino, sejam de maneira dispersa, associados às estruturas de 

combustão ou no interior de vasilhames cerâmicos associados aos sepultamentos.  

Entre os invertebrados foram identificados apenas os malacológicos supracitados, 

identificados por valvas, fragmentos de valvas, lábios, voltas e alguns exemplares inteiros. Geralmente 

foram evidenciados associados às estruturas de combustão e vasilhames cerâmicos, ora integrados aos 

sepultamentos, ora aos solos de habitação. Foram identificados os seguintes moluscos: 

(01) Família Uniodidae – “grandes bivalves de água doce, habitantes de regiões lóticas. Sua 

coleta é relativamente fácil, são comestíveis e apresentam corpo rígido. Não precisar ser 

necessariamente aquecidos para a separação das valvas e retirada do corpo carnoso” (Silva, 1994). 

 (02) Super Família Strophocheilidae – “grandes gastrópodos pulmonados terrestres, calcícolas, 

habitam geralmente áreas sob folhas e troncos. Tem a depender das condições climáticas o hábito 

de enterrarem-se em sedimentos à procura de locais úmidos” (Silva, 1994). 

Entre os vertebrados foi possível identificar muito tipos de peixes (ordem 

siluriformes, família pimelodidae); lisanphibios (ordem anura – rãs e sapos); lepdossaurios 

(ordem laceretilia – pequenos lagartos); mamíferos (ordem rodentia, família cavidae – mocó, 

Kerodon rupestres; ordem edentata, família dasyposidae – peba, Euphractrus sexcintus; ordem 

primataes, família callitrichidae – macaco, Cebus). 

Segundo a autora, a análise dos restos arqueofaunísticos dessa Fase do Justino 

indica, sobretudo, o uso do terraço como habitação. Nas suas palavras “(...) A grande freqüência 

de restos alimentares nos diversos níveis de decapagem do sítio Justino, demonstra que seus 

ocupantes utilizaram o terraço também para habitação, quando não por todo tempo, ao mesmo em 

grande parte dele, quer em situações temporárias ou não” (Silva, 2004).  
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Apesar de dados preliminares, algumas suposições da autora são interessantes, a 

saber: 

1º) Que a caça de mamíferos e peixes de pequeno porte constituíam a base da alimentação dos 

grupos nesse período. A pesca de peixes de grande porte (a autora não classifica o que seriam 

grandes peixes), seria dificultada pela falta de aparato tecnológico e, justamente por isso, não há 

indícios no Justino de vestígios desse tipo de fauna. A hipótese é interessante, entretanto é 

complicado definirmos o que seria ‘falta de aparato tecnológico’ voltado para a pesca, mesmo 

porque, etnograficamente observa-se que o inventário para esse tipo de atividade é construído em 

materiais facilmente perecíveis e que, dificilmente, seriam preservados no registro arqueológico 

(sobretudo de origem vegetal). As práticas de pesca atuais no São Francisco, mesmo com toda a 

intervenção humana no ambiente, utiliza um ‘aparato tecnológico’ que pode ser classificado como 

‘simples’ (apesar de não sermos adeptos a esse tipo de adjetivação). Muitas vezes os pescadores 

atuais necessitam de um arpão (atualmente de metal) e ‘fôlego’ para mergulharem até 20 metros. 

Segundo informações de antigos pescadores, para esse tipo de pesca as cachoeiras eram os melhores 

locais, e só ocorria na época da ‘baixa’ do rio São Francisco, entre os meses de abril/maio – 

novembro/dezembro. No período de cheia do rio, esses antigos pescadores atestam a dificuldade 

para o desempenho da atividade. Na época em que o São Francisco ficava ‘cheio’, outra atividade 

era desenvolvida, sobretudo por mulheres: a pesca de pequenos peixes que ficavam aprisionados nos 

‘poços’ (ou pias) formados nos riachos que, ao fim da estação das chuvas, tornavam-se 

intermitentes, preservando água em alguns locais. Não acreditamos nessa falta de especialização 

tecnológica, nossa hipótese é a complementaridade entre os sítios no terraço e que a dinâmica 

climática/ ecológica deve ter sido um condicionante para a mobilidade e o complexo situacional dos 

sítios em terraço da área (e mesmo do pediplano). Exemplos são os conjuntos artefatuais do Topo, 

Tanques e Ouro Fino (Complexo 02). 

2º) Que apesar de pouco representativos, moluscos, aves e lepdossaurios devem ter servido como 

importante fonte de proteínas entre os grupos. 

3º) Devido a grande fragmentação dos ossos de mamíferos de grande porte, houve certa dificuldade 

de classificação. Mas, segundo as análises da autora: “(...) a presença desta categoria sugere que os 

habitantes mais recentes teriam um aprimoramento tecnológico voltado para a caça. Também a 

existência do tatu, animal de hábitos noturnos, pode ter levado o homem à busca de caça à noite” 

(Silva, 1994). 

4º) Em relação aos moluscos devem ter servido como rica fonte protéica, como caráter suplementar 

à alimentação do grupo. Para a autora a sugestão de que em função hábitos desses animais estariam 
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associados ao registro arqueológico por meio de questões naturais, trata-se de uma conjectura 

inconsistente, uma vez que ocorrem sempre associados às estruturas de combustão e vasilhames 

cerâmicos (calcinados e, portanto associados à alimentação), ou enquanto mobiliário funerário 

(segundo Palmeira, 1997; muitas conchas têm uma aparência ‘estética’ madrepérola fantástica!). 

Tabela 6.15 – Categorias analisadas, decapagens 02, 03, 04 e fogueira 14 (Apud: Silva, 1994): 

CATEGORIA 
DECAPAGE>S E FOGUEIRA 

Decapagem 02 Decapagem 03 Decapagem 04 Fogueira 14 TOTAL 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

In
ve

rte
br

ad
os

 Pequenos Gastrópodos 31 3,56 43 2,26 04 0,55 15 4,03 93 2,40 
Bivalves 12 1,36 42 2,20 12 1,60 01 0,27 67 1,72 

Super família 19 2,17 -- -- -- -- -- -- 19 0,49 
Família Unionidae -- -- 01 0,05 01 0,14 -- -- 02 0,05 

V
er

te
br

ad
os

 

Pe
ix

es
 Pequenos 78 8,96 202 10,60 170 23,03 42 11,30 2192 12,66 

Médios 12 1,37 14 0,73 25 3,39 03 0,81 54 1,39 
Grandes 04 0,46 04 0,21 05 0,68 01 0,27 14 0,36 

Lisanphibios -- -- 05 0,26 05 0,68 04 1,07 14 0,36 
Lepdossaurios 14 1,61 36 1,89 14 1,90 10 2,69 74 1,90 

Aves 38 4,39 81 4,25 40 5,42 64 17,20 223 5,74 

M
am

ífe
ro

s Ordem Edentata 17 1,95 -- -- 06 0,81 06 1,61 29 0,75 
Ordem Rodentia 223 25,67 124 6,51 101 13,69 25 6,72 473 12,17 
Ordem Primates -- -- -- -- -- -- 01 0,27 01 0,02 
N/ Identificados 414 47,58 1326 68,57 329 44,58 159 42,74 22228 57,33 
Grande porte 08 0,92 28 1,47 26 3,53 41 11,02 103 2,66 

TOTAL 670 100 1906 100 708 100 372 100 3836 100 

 
 
Tabela 6.16 – Número de vestígios por ação térmica da decapagem 02 (Apud: Silva, 1994): 

CATEGORIAS 
AÇÃO TÉRMICA 

QUEIMADOS NÃO QUEIMADOS TOTAL 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Moluscos 21 33,87 41 66,13 62 100,0 
Peixes 55 58,51 39 42,49 94 100,0 

Lisanphibios -- -- -- -- -- -- 
Lepdossaurios 11 78,57 03 21,43 14 100,0 

Aves 23 60,52 15 39,48 38 100,0 
Mamíferos de pequeno e médio porte 397 74,62 135 25,38 532 100,0 

Mamíferos de grande porte 04 50,00 04 50,00 08 100,0 
TOTAL 511 58,32 237 32,28 748 100,0 

 
Tabela 6.17 – Número de vestígios por ação térmica da decapagem 03 (Apud: Silva, 1994): 

CATEGORIAS 
AÇÃO TÉRMICA 

QUEIMADOS NÃO QUEIMADOS TOTAL 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Moluscos 75 8720 11 12,80 86 100,0 
Peixes 160 73,06 59 41,49 219 100,0 

Lisanphibios 05 100,0 -- -- 05 100,0 
Lepdossaurios 16 44,44 20 55,56 36 100,0 

Aves 59 72,84 22 27,16 81 100,0 
Mamíferos de pequeno e médio porte 882 60,83 568 39,17 1451 100,0 

Mamíferos de grande porte 16 57,14 12 42,86 28 100,0 
TOTAL 1213 63,67 692 36,33 1905 100,0 
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Tabela 6.18 – Número de vestígios por ação térmica da decapagem 04 (Apud: Silva, 1994): 

CATEGORIAS 
AÇÃO TÉRMICA 

QUEIMADOS NÃO QUEIMADOS TOTAL 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Moluscos 08 47,06 09 52,94 17 100,0 
Peixes 198 99,00 02 1,00 200 100,0 

Lisanphibios 05 100,0 -- -- 05 100,0 
Lepdossaurios 11 78,57 03 21,43 14 100,0 

Aves 37 92,50 03 7,50 40 100,0 
Mamíferos de pequeno e médio porte 372 85,32 64 14,38 436 100,0 

Mamíferos de grande porte 15 57,70 11 42,30 26 100,0 
TOTAL 646 87,53 92 12,47 738 100,0 

 
As análises de Palmeira (1997), não foram muito diferentes, exceto que foram 

analisados alguns poucos fragmentos dos sítios São José I (09 peças), São José II (04 peças) e 

Vitória Régia I (09 peças). Do Justino foram analisados 19 fragmentos. Entre as principais 

conclusões do referido autor podemos citar: que os sítios Justino e Curituba I são os que apresentam 

a maior quantidade de restos faunísticos de toda a Área Arqueológica de Xingó (nossos sítios base); 

que a pesca seria a base de subsistência desse grupo, seguida pela caça e coleta (sobretudo de 

moluscos supracitados). 

 

6.4. Discussão geral – o Justino como modelo gravitacional e o papel específico dos demais 

assentamentos: 

Obviamente o modelo aqui apresentado para o Justino poderá não vir a ser 

consenso entre os pesquisadores que efetuaram trabalhos em Xingó, uma vez que as diversas 

interpretações que têm sido dadas ao sítio Justino, principalmente porque foram as análises intra-

sítio deste assentamento as mais privilegiadas até o momento53. 

Mello (2005), em sua dissertação de mestrado caracteriza o Justino, por exemplo, 

como sendo um sítio de habitação temporária e cemitério, uma vez “(...) não ser possível uma 

habitação por longo período neste local em função das próprias cheias que eram freqüentes e 

intensas em períodos passados” (Mello, 2005, p.67). Segundo o autor, seus dados empíricos 

apontam para uma quantidade imensa de estigmas de lascamento, isto é, que o processo de 

manufatura lítica seria intenso no sítio. Porém, o baixo índice de artefatos evidenciaria que os 

                                                
53 Inclusive, destacamos a necessidade de estudos de área (análises inter sítios) para a região, focando outros itens além destes aqui 
trabalhados, ou mesmo, analisando nossas hipóteses sob outras perspectivas que, certamente, virá enriquecer a produção de 
conhecimento em Xingó que, atualmente, é de grande valia: quatro doutoramentos concluídos (Luna, 2001; Vergne, 2004, Carvalho, 
2006; Santos & Munita, 2007; e muitas dissertações); as iniciações científicas, trabalhos monográficos, algumas dezenas de artigos 
publicados; livros publicados; estágios concedidos a alunos de graduação e pós-graduação de todo o país; realização de quatro 
workshops etc. 
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mesmos ou eram transportados para outras áreas, supostamente o sítio de habitação permanente54, 

localizado no pediplano, ou estariam associados aos sepultamentos enquanto mobiliário funerário55.  

Silva (2005), por outro lado, ao trabalhar em sua dissertação de mestrado com as 

indústrias líticas de outros sítios em Xingó, que a autora chama de não-especializados, aponta 

justamente a existência de um número significativo de instrumentos retocados e a ausência dos 

refugos de lascamento que indicariam o processo de manufatura no local. Neste caso, os artefatos 

estariam sendo confeccionados em outro sítio, sendo que nestas locações haveria um processo de 

manutenção dos mesmos (Silva, 2005, p.96). Em suas palavras: 

 “Um outro aspecto que chama atenção nessa indústria 

lítica é a confecção de retoques num número considerável de instrumentos. 

Essas condições nos permitiram listar duas hipóteses para justificar a 

indústria lítica dos sítios classificados como não-especializados e a 

ausência de fases iniciais de produção de uma ou mais cadeias 

operatórias. A primeira hipótese: os lascadores preparavam os suportes 

para seus utensílios em uma área diferentes dos terraços fluviais
56
. Por 

isso a ausência de elementos – vestígios – representativos das fases 

iniciais de uma cadeia operatória; a segunda hipótese: os lascadores 

confeccionavam seus utensílios – os instrumentos característicos – nas 

áreas dos terraços fluviais e leitos dos riachos que compõem a bacia do 

rio São Francisco, aproveitando as matérias-primas abundantes (seixos e 

blocos)”. (Silva, 2005, p.96) [Grifo da autora]. 

 

Sob o nosso olhar, a primeira hipótese, que julgaria a existência exclusivamente 

de sítios base no pediplano, é pouco provável, principalmente em relação às suas condições 

naturais, no tocante à captação de matéria-prima e transporte, e a própria organização tecnológica 

observada no sítio (Cf. Bamforth, 1990, 1991; Andrefsky, 1994; Pecora, 2001; Carr & Bradbury, 

2001). Além disso, devemos partir dos pressupostos que os sítios estudados pela autora dizem 

respeito, em sua grande maioria, às ocupações de agricultores ceramistas e, conforme o modelo 

aqui proposto, a mobilidade seria muito mais logística do que residencial.  

                                                
54 O Justino apresenta, sob nossas análises, diferentes fases de ocupação e cultura material lítica associada a estas. Caso 
empreendêssemos um olhar generalizante sobre o registro arqueológico, mesmo assim na literatura há trabalhos que apontam que os 
artefatos poderiam ser transportados não apenas para o sítio habitação, mas para outras locações de atividades específicas, sendo, 
inclusive comum o processo de debitagem ocorrer no sítio de base. Neste caso, a inexistência de artefatos líticos em quantidade no 
Justino não implicaria que este não ocupasse o papel de base no sistema de assentamento local, mas que os artefatos seriam ali 
manufaturados (?) e levados para outras locações onde se desenvolviam atividades especializadas, como a possível pesca de peixes de 
grande porte (ver referência no capítulo 01). Além disso, devemos também levar em conta os processos de formação do sítio 
arqueológico como definidores das estruturas. Stevenson discute que sítios podem ser formados em estágios, cada representado pela 
existência de maior freqüência de tipos de remanescentes, o que marcaria a existência de artefatos de curadoria ou expediência 
conforme a fase de ocupação – inicial, de exploração ou de abandono (Stevenson, 1985, ver também discussão em Siegel & Roe, 
1986). Para discussão sobre interpretação de tipo/nível de produção e organização tecnológica lítica vide Carr & Bradbury (2001). Em 
suma, não devemos realizar afirmações generalizantes sem antes termos ferramentas conceituais que possibilitem uma visão sistêmica, 
diacrônica e holística das diferentes fases de ocupação de um sítio, organização tecnológica, relação inter sítios e processos de formação. 
55 O vídeo produzido pelo Prof. Tom Miller no final da década de 1970 sobre o processo de lascamento entre os Xetá, apresentado no I 
Congresso Internacional da SAB (01/10/2007); é um excelente documento que demonstra que lascas brutas, sem qualquer ação 
transformativa pós-debitagem e aparentemente sem muita ‘importância’, poderiam ter sido utilizadas com grande freqüência, uma vez 
que apresentam a característica de serem multifuncionais e, portanto, aptas ao desempenho de diferentes atividades sociais. O referido 
autor, em vídeo conferência, apontou para a necessidade de estudos sobre as marcas de uso como necessários à compreensão da 
organização tecnológica lítica e questionou procedimentos que privilegiam (ou destacam), estudo de peças ‘mais bem acabadas’ (ou 
curadas) ou ‘esteticamente diferenciadas’.  
56 Afirmação que contradiz às colocadas por Mello (2005). 
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Notoriamente em Xingó os locais mais prováveis para captação de matéria-prima 

lítica são os seixos depositados nos leitos dos riachos intermitentes e nos terraços fluviais. 

Levando em conta que esta matéria-prima deveria ser transportada para o pediplano para sua 

manufatura e conseqüente transformação em utensílios a serem usados novamente nos terraços, 

acreditamos ser pouco provável, mesmo supondo que o processo de produção poderia iniciar-se 

nos terraços com o preparo de suportes57. Tratando-se de indústrias pouco especializadas 

(expeditas) acreditamos ser um gasto desnecessário, tendo em vista a quantidade de matéria-prima 

disponível e o processo de debitagem efetuado (Bamforth, 1986, 1990, 1991; Pecora, 2001)58. 

 Sobre a segunda hipótese, consideramos ser a mais provável. Entretanto, 

diferente da autora, acreditamos que os sítios chamados de não-especializados ocupam papéis 

mais específicos nos sistema de assentamento regional em Xingó, portanto, estariam relacionados 

às estratégias adaptativas e culturais dos grupos pré-históricos que ali ocuparam, isto é claro numa 

abordagem que privilegia a noção de complexo situacional de sítios (Cf. Binford, 1980, 1982, 

1987). 

Os dados empíricos fornecidos por Silva cooperaram com nossas prerrogativas, 

pelo qual há sítios onde se pode observar uma quantidade significativa de estigmas de lascamento e 

artefatos, outros com artefatos com maior incidência, como também aqueles onde utensílios se 

deram de maneira escassa, usando suas palavras: “A produção de utensílios líticos era desenvolvida 

entre os sítios e nas três áreas arqueológicas delimitados pelo projeto de salvamento. Porém, em 

alguns sítios, observamos uma incidência maior de utensílios, em outros, a ocorrência se deu de 

maneira escassa” (Silva, 2005, p.99). 

  Sabemos que para compreensão efetiva da organização tecnológica59 de um sítio 

lítico é um ato difícil de ser levado a cabo, sobretudo porque trabalhamos com parcelas do 

comportamento cultural no passado (Cf. Schiffer, 1988). Logo, como Carr & Bradbury (2001) 

acreditamos ser tarefa delicada indicar o nível e o tipo de produção (redução, manufatura ou 

manutenção), representado pelo estudo de um sítio lítico isolado. 

Além disso, devemos nos recordar que os diferentes tipos de redução também 

influenciam a formação de um sítio, somando-se à compreensão de como a matéria-prima é 

preparada e transportada e quais são os processos envolvidos na manufatura (Pecora, 2001, p.175-

                                                
57 No Justino, por exemplo, há uma quantidade significativa de artefatos stricto-sensu. 
58 Cabe ressaltar que em Xingó não há escassez de matéria-prima, dado comprovado pela existência imensa de núcleos não-esgotados 
em todos os sítios, sobretudo de quartzo. A utilização de suportes iniciais como instrumento/ artefatos responde a outras questões que 
não estão relacionadas a economia (preferências culturais e/ ou estratégicas, manutenção de área cortical para preensão, qualidade da 
matéria-prima etc.). 
59 Kelly define organização tecnológica como: “(...) the spatial and temporal juxtaposition of the manufacture of different tools within a 
cultural system, their use, reuse and discard, and their relation not only to tool function and raw material type, but also to behavioral 
variables which mediate the spatial and temporal relations among activity, manufacture, and raw material loci” (Kelly, 1988, p.717). 
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176). Panja (2003) em seu estudo sobre estruturas de sítios e estratégias de mobilidade, por exemplo, 

atesta que artefatos não são sempre deixados originalmente onde foram utilizados podendo ser 

transportados para as mais diferentes locações, e não necessariamente no sítio base.  

Em relação à estrutura dos sítios, estes podem sofrer constantes modificações de 

âmbito natural e cultural alterando a sua integridade, tais como: processo de sedimentação, processos 

naturais pós-deposicionais tais como enxurradas; noções particulares de higiene e limpeza das áreas 

de atividade, entre outras (vide Panja, 2003; Stevenson, 1985).  

Logo, não podemos esperar eventos episódicos para inferências do comportamento 

cultural no passado. Sob o nosso olhar, só poderemos compreender os conjuntos artefatuais em 

Xingó quando observados de forma sistêmica e por modelos diacrônicos dentro da tão falada análise 

inter sítios. Quando comparamos os conjuntos artefatuais de sítios componentes de uma mesma 

área, percebemos que são complementares e, portanto, a análise isolada não responde às diversas 

interrogações que surgem ao longo da pesquisa. 

Como já comentado, os pesquisadores responsáveis pelas análises 

sedimentológicas indicaram que essas cheias excepcionais não eram tão freqüentes podendo ocorrer 

em intervalos de dezenas ou centenas de anos. Em suas palavras: 

 

“O principal risco geológico ao qual estas populações 

primitivas estavam sujeitas era sem dúvida as cheias do rio São 

Francisco. As cheias excepcionais (com tempo de recorrência de algumas 

dezenas ou até mesmo uma centena de anos) podiam alcançar cerca de 25 

metros acima do nível normal do rio. Estas poderiam resultar em grande 

destruição, até mesmo com mortes, uma vez que se tratam de fenômenos 

relativamente rápidos e de grande capacidade destruidora” (Landim 

Dominguez & Brichta, 1997, p.07) [grifo nosso]. 

 
Além disso, uma visão mais minuciosa sobre os espaços topográficos próximos 

ao terraço demonstra que há condições reais de formação de acampamento e/ou aldeias, distante 

cerca de 50 a 200m das margens do rio60. Neste caso, não expondo o grupo como um todo às 

‘hostilidades’ do semi-árido, já que os períodos das cheias do São Francisco não coincidem com o 

período de cheias dos riachos, que permanecem secos enquanto os terraços permanecem cobertos 

pelo São Francisco. Acreditamos que a única solução para tal impasse seja a realização de estudos 

multidisciplinares sobre paleoambiente, para a compreensão da situação ambiental em Xingó no 

período entre 15000 e 1000 anos A.P61. 

                                                
60 Nesse caso, áreas inundadas pelo lago da UHE-Xingó. 
61 Por esse e outros motivos, acredito que sejam essenciais estudos refinados sobre a paisagem e a paleopaisagem em que os sítios 
arqueológicos estão inseridos (contexto arqueológico) e que as aldeias/ habitações estavam inseridas (contexto sistêmico). Sem essa 
compreensão efetiva e, quiçá, inequívoca, torna-se muito difícil interpretarmos e explanarmos acerca dos nossos remanescentes em 
contexto estratigráfico ou dos nossos resultados tecnológicos. O tão falado contexto expande a noção de sítio arqueológico sendo 
constituído por contextos que necessitam ser codificados à compreensão, mais assertiva, de como as coisas vieram a ser como são (da 
paisagem – geoindicadores – lugares persistentes – estabelecimento – aldeia – estruturas – artefatos). 
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Durante as duas primeiras ocupações da Fase 03, atestamos que o sítio Justino 

passa a ser menos utilizado pelo grupo quando comparado as estruturas e remanescentes culturais 

com a Fase 02. Uma das causas poderia ser estas cheias excepcionais entre 5500 e 4500 A.P., 

mas, novamente, não há dados concretos para tal especulação. 

  Voltando a discussão sobre a formação de um sítio arqueológico, Siegel & Roe 

(1986), também discutem como este processo é um acontecimento complexo, influenciado por 

inúmeros fatores, sendo extremamente difícil via contexto arqueológico reconstruir ou distinguir 

objetivamente entre diferentes tipos de loci de atividades primárias e áreas de depósito residuais, 

assim como as associações entre tais elementos (Siegel & Roe, 1986). Assim, a interpretação 

‘funcional’ de um sítio, se assim podemos nos reportar, é um ato complexo, como tem sido 

atestado por muitos autores, ou seja, transformar o contexto arqueológico em sistêmico (Schiffer, 

1972, 1975, 1983, 1984, 1988; Binford, 1965, 1978a, 1980, 1981b, 1982; Stevenson, 1985; Siegel 

& Roe, 1986; Carr & Bradbury, 2001; Pecora, 2001; Silva, 2000; Dias, 2003; entre outros).  Nas 

palavras de Binford “(...) o registro arqueológico é um resultado de diferentes episódios ou fatos 

incidentais de um processo” (Binford, 1987, p.450), portanto é necessário um conhecimento 

preciso destes processos de formação para compreensão destes eventos. 

Binford (1987) afirma que a função primeira de um sítio é garantir a unidade 

social doméstica, podendo ser dividido em: (01) área de abrigo; (02) espaço para atividades; (03) 

‘cozinha’; sendo que as áreas de atividades geralmente estão localizadas nas áreas mais 

periféricas. Assim, o espaço doméstico é o centro para o uso do espaço, definindo, inclusive, a 

distribuição dos resíduos pelo assentamento. Na sua letra: 

“The site structure of a residential site might be 

summarized as dominated by domestic space/sheltered and kitchen areas as 

well as alternative inclement weather work space within the shelter. 

Quite literally the site serve to maintain the domestic social unit (…) 

The domestic space is focal relative to the rest of the site framework 

and debris distribution” (Binford, 1987, p.498). 

 

Como destacamos, em relação ao Justino, este apresenta em seu registro muito 

mais os estigmas do lascamento e itens expeditos. Inclusive, no material dos sepultamentos há 

uma quantidade muito grande deste tipo de material, com o diferencial que no registro deste 

último há uma quantidade significativa de artefatos stricto-sensu (de curadoria)62. Não podemos 

nos esquecer da quantidade imensa de material cerâmico, associado ou não aos sepultamentos, 

localizados junto aos fogões e, alguns, com restos alimentares. 

                                                
62 Ver discussão em Vergne (2002, 2004, 2005a, 2007). A autora realiza uma contextualização simbólica com o material lítico 
associado aos sepultamentos. Em indivíduos masculinos com mais de 35 anos, por exemplo, observa-se uma diversificação maior de 
itens materiais, com a presença de lâminas polidas, raspadores de sílex e percutores, que são considerados como elementos 
diferenciadores. 
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Fotos 6.9 a 6.15 – Escavações do sítio Justino (todas as fotos, MAX/ sem data): 
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Como discutido nos capítulos 04 e 05, a facilidade de captação de matéria-prima 

lítica, aliada às questões de âmbito funcional, às exigências do sistema produtivo, bem como os 

sócio-culturais; criaram um caráter expedito às indústrias evidenciadas em Xingó, onde apenas 

poucas peças em sílex e arenito silicificado apresentam retoques e um alto grau de manutenção, 

reciclagem e reaproveitamento, fato que indica a importância destes materiais para estas 

indústrias. Esta alta disponibilidade de material lítico para a efetivação das atividades cotidianas 

seria responsável por dispensar, deste modo, a manufatura em antecipação ao uso (noção de 

curadoria), que, por sua vez, pode indicar o porquê do baixo índice de artefato stricto-sensu (Cf. 

Morais, 1983, 1987, 1988, 2007), já que existe uma quantidade significativa de lascas de quartzo 

sem retoque que apresentam potencial para execução de muitas atividades relacionadas à pesca 

(tratamento dos peixes coletados), da caça, das atividades produtivas etc63. 

Nas demais locações, como atestado por Silva (2005), onde atividades específicas 

poderiam estar sendo levadas a cabo, justificaria a existência de material manufaturado com maior 

‘requinte’ e com indícios de manutenção.  

O sítio Curituba II, por exemplo, é uma locação muito diferenciada em termos de 

tecnologia lítica. Em seu registro não há presença de peças em quartzo e uma quantidade 

significativa de artefatos de sílex. Já o sítio Cabeça de Nego, há uma maior diversidade artefatual, 

mas no tocante ao registro cerâmico foram evidenciadas apenas quatro peças (um bojo e três 

fragmentos residuais). O sítio Vitória Régia I apresenta um conjunto artefatual lítico diversificado, 

tendo como principal matéria-prima o sílex, entretanto em número muito reduzido (oitenta e três 

peças), quando comparado aos vestígios cerâmicos, mais de 1600 peças! 

Neste caso, podemos inferir que os conjuntos artefatuais dos sítios em estudo são 

divergentes em termos quantitativos, diversidade e flexibilidade, características que cooperam 

ainda mais com nossa hipótese inicial de complementaridade entre eles. 

Como já discutido nesta tese, o trabalho de Bamforth (1986), por exemplo, que 

focou a natureza da matéria-prima como fundamental para compreender certos aspectos da vida 

cultural humana; coloca em pauta a questão da disponibilidade da matéria-prima (no caso rochas 

para o lascamento), como definidora de questões relacionadas à curadoria e expediência (Cf. 

Binford, 1979); manutenção e reciclagem; organização tecnológica e tipos (função) de 

assentamentos. Segundo o autor, a produção de artefatos, a intensidade de reciclagem ou sua 

manutenção e formação do registro arqueológico podem variar segundo a disponibilidade das 

                                                
63 Por outro lado, não podemos nos esquecer que no Justino, em específico, há uma significativa quantidade de artefatos mais bem 
elaborados, se assim podemos nos reportar. Além disso, deveria haver todo um aparato instrumental produzido em outras matérias-
primas não resistentes a ação do tempo (madeira e fibras, por exemplo). 
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rochas preferidas pelos grupos humanos para lascamento (Bamforth, 1986, p.48). Partindo desta 

hipótese, pode-se inferir o porquê da realidade do registro arqueológico dos sítios em Xingó, as 

estratégias dos grupos estariam vinculadas a esta imensa disponibilidade, sobretudo do quartzo, 

aliada ao próprio sistema produtivo, organização tecnológica e a percepção sobre o próprio meio 

enquanto espaço social (Zedeño, 2000). 

Andrefsky (1994) também apresenta pressupostos em que a disponibilidade de 

matéria-prima é o elemento primeiro dentro da organização tecnológica das indústrias líticas de 

um grupo, definindo os padrões de curadoria e expediência e subseqüente diferenciação de tipos 

de assentamento e formação do registro arqueológico. Já para Pecora (2001) são as diferentes 

junções do processo de redução que produzem diferentes padrões nos sítios arqueológicos. Para o 

autor, sem a compreensão efetiva da formação do assentamento no tocante a procura e transporte 

da matéria-prima, sítios líticos respondem muito pouco sobre sistemas de assentamento ou 

mobilidade (Pecora, 2001, p.189). 

Esta discussão nos leva a outra no tocante ao tipo de uso e freqüência artefatual 

(Binford, 1977, 1979; Silva, 2000). Partindo do pressuposto que os artefatos de curadoria (no caso 

de Xingó preferencialmente em sílex ou arenito silicificado) são itens que devido aos seus papéis 

no sistema organizacional do grupo apresentam um período útil bem mais longo que os 

expedientes, além de que sofrerem constantemente manutenção; eles têm sua produção limitada, 

aparecendo em menor freqüência no registro arqueológico. 

Os materiais expeditos, por sua vez, são feitos a partir da necessidade 

momentânea, produzindo mais estigmas e sendo mais freqüentes no registro, como salientado por 

Fabíola Silva: “as tecnologias de produção, também influenciam sua freqüência na medida em 

que este tipo de artefato é fabricado a partir de seqüências operatórias que não implicam num 

planejamento antecipado, nem mesmo no que se refere à obtenção de matéria-prima” (Silva, 

2000, p.195). 

O próprio processo de redução dos núcleos de quartzo pode ser citado como 

responsável pela imensa quantidade de resíduos de lascamento64. A constituição físico-química 

desta rocha implica que uma quantidade imensa de refugos se origine no processo de debitagem, 

muitas vezes para obter-se uma ou duas lascas, isto quando o núcleo todo não é perdido65. 

                                                
64 Incontestavelmente são os resíduos em quartzo que aparecem com maior freqüência no registro arqueológico numa proporção de 10 
resíduos desta matéria-prima para 01 de qualquer outra. No caso da Fase 05 (ou cemitério A), a proporção é de 14,47 resíduos para cada 
instrumento e 67,26 para cada núcleo. 
65 Muitas experiências de lascamento tanto de seixo quando de blocos de quartzo foram feitas por nós no período de análise laboratorial 
das indústrias líticas, utilizando tanto a técnica unipolar quanto a bipolar. Cabe destacar que foi gerada uma imensa quantidade de 
refugos (estilhas, resíduos, resíduos de blocos, além de muito pó, sobretudo no lascamento bipolar), em ambas as situações. 
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 Por outro lado, no registro de vários sítios em Xingó aparece uma quantidade 

significativa de núcleos de quartzo não-esgotados, geralmente com retiradas de lascas iniciais. 

Finalmente cabe ressaltar que o registro arqueológico do Justino no que diz respeito aos estigmas 

(resíduos) do lascamento é constituído basicamente por materiais de quartzo. 

Devemos lembrar, além do mais, que a quantidade de vestígios cerâmicos, restos 

faunísticos, estruturas de combustão, manchas no solo, enfim, os remanescentes neste sítio são 

múltiplos e em número significativo, auxiliando na compreensão inequívoca deste assentamento. 

Deste modo observa-se uma variabilidade intra-sítio no tocante aos remanescentes culturais, fato 

que deve ser levado em conta na interpretação deste sítio, assim como dos demais que compõem, 

sobretudo nossa área em estudo.66 

 Ou seja, as seqüências operacionais líticas estão em comunhão com uma série de 

outras cadeias, nos aportes do que Lemonnier chamou de sistema tecnológico que também está 

associado aos demais fenômenos culturais do grupo (Lemonnier, 1986, 1992). Destarte, as cadeias 

operatórias líticas por si não são capazes de esgotar a compreensão de uma organização 

tecnológica, do sistema de assentamento e dos contextos social e ambiental na pré-história. 

Recentemente Santos & Munita (2007), por meio de análises físico-químicas 

(difratometria de raios-x e análise de ativação de nêutrons), dos elementos cerâmicos de sítios da 

Área Arqueológica de Xingó, apresentaram resultados extremamente interessantes e convergentes 

com nossas hipóteses. Primeiramente demonstram que há uma diferença significativa na 

constituição físico-química da pasta cerâmica evidenciada nos elementos do cemitério C e B 

(Fases 03 e 04), que, segundo os autores, é decorrente de um aprimoramento ou evolução 

tecnológica, uma vez que no cemitério B a pasta é mais bem preparada do que a evidenciada no 

cemitério C (Santos & Munita, 2007, p. 98). Ainda conforme suas análises “(...) as amostras do 

Cemitério A são mais dispersas que as amostras coletadas nos cemitérios B e C, o que se deve, 

provavelmente, a mudanças na tecnologia de fabricação cerâmica, em virtude do contato e 

intercâmbio entre o grupo que ocupou o Justino neste período mais recente com outros grupos 

ceramistas” (Santos & Munita, 2007, p.98). 

As hipóteses dos autores são válidas. Comparando a organização tecnológica 

lítica, percebemos um processo de declínio (se assim pudemos nos reportar), do que é observado 

                                                
66 Interessante discussão encontra-se no trabalho de Binford (1983d) sobre diferenças entre sítios residenciais e especializados entre 
grupos de caçadores coletores Esquimó. Mesmos mediante as diferenças, sobretudo em relação ao ecossistema, ou mesmo no tocante às 
estratégias organizacionais, o texto demonstra como a estruturação dos assentamentos pode indicar as atividades que neles eram levadas 
a cabo. Alguns podem alegar a estratificação como complicadora da compreensão inequívoca dos contextos organizacionais no sítio 
Justino. Todavia o uso da metodologia, aqui explicitada, baseada nos indicadores de paleoambiente e da ritualidade funerária, cooperou 
para a interpretação dos solos ocupacionais do assentamento. Com isso não descartamos a hipótese de percolação das peças que, 
entretanto, parecem ter migrado nos espaços delimitados para as Fases, isto com base na remontagem de alguns fragmentos cerâmicos. 
Assim, indicamos a necessidade de maior atenção a esta questão. 
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nas cadeias operatórias entre as Fases 01 a 05, ou dos Cemitérios D para o A. O mesmo pode ser 

dito sobre os aspectos decorativos da cerâmica, entre os Cemitérios B e A. 

No caso do lítico, não há diferenças nos gestos técnicos, ou seja, na organização 

tecnológica propriamente dita, o que ocorre é uma ausência de artefatos mais bem preparados no 

solo de ocupação do Justino, sendo que estes artefatos mais curados vão ocorrer em sítios como 

Curituba II e o Topo, ou seja, melhor matéria-prima, maior durabilidade e melhor manufatura para 

os instrumentos ligados às atividades mais especializadas; enquanto no Justino o material lítico era 

confeccionado para uso imediato e descarte. 

No caso da cerâmica, concordamos com os autores entre as diferenças observadas 

entre os cemitérios C e B, podendo estar relacionadas às questões mais técnicas de preparo da 

pasta, uma vez que é no cemitério C (ou Fase 03), entre as decapagens 22 a 20 que há o advento 

da tecnologia cerâmica, provavelmente por meio de troca (ou difusão), uma vez que não há 

nenhuma evidência de invenção local. 

A partir do cemitério B há um refinamento das técnicas cerâmicas, sobretudo no 

que diz respeito à decoração plástica da face externa do vasilhame. Existe uma diversidade 

incrível, representada por fragmentos incisos (muitos dos quais geometrizados), excisos, 

corrugados, escavados, impressos, digitados, ungulados, roletados, acanalados, serrungulado, 

ponteados, além das peças alisadas, pintadas, polidas, grafitadas e com engobo (para detalhes vide 

Luna, 2001, p.169; Fagundes, 2004b, p.438).  

No cemitério A tanto nos fragmentos associados aos sepultamentos como aqueles 

evidenciados no solo de ocupação, portanto a Fase 05; observa-se um declínio na variedade dos 

tipos decorativos, que passam a ser representados pelas peças alisadas, na maioria, mas ainda 

ocorrendo as escovadas, incisas, corrugadas e poucas engobadas (Vergne, 2004). 

Nos demais sítios a incidência de elementos alisado-alisados é muito maior, 

mesmo ocorrendo diversidade nos tipos decorativos. No sítio Curituba I, classificado como um 

sítio base/ habitação, o tipo alisado-alisado é mais freqüente, representando 79,58% de todos os 

elementos cerâmicos do sítio, seguidos pelos escovado-alisados que perfazem 12,06%, sendo 

representativos nas fases finais de ocupação do sítio. Os demais tipos são pouco expressivos 

também ocorrendo nas fases finais de ocupação, exceto pelos elementos roletados e incisos que 

ocorrem na faixa de 2000 A.P. Segundo Vergne, Fagundes et alli (2006), a variabilidade no 

tocante à decoração plástica é, assim, observada quase que exclusivamente nas decapagens 

iniciais do sítio, enquanto nas fases finais há predominância dos fragmentos apenas alisados. 

Além disso, não há dados empíricos que atestem a entrada de novos grupos na 

região, uma vez que os padrões técnicos são similares, também nada impede que tenham ocorrido 
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trocas (intercâmbios), por uma série de motivos existentes na literatura antropológica e 

arqueológica. 

Tabela 6.19 – Tipos de acabamento de superfície por decapagem (APUD: Vergne et alli, 2006): 

Decapagem/ Acabamento de superfície 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL % 

Alisado-alisado 482 220 87 18 63 49 16 57 32 05 1029 79,58 

Engobo vermelho-alisado 21 15 -- -- 01 01 -- -- -- -- 38 2,93 

Engobo vermelho, pintura branca-alisado 08 09 -- -- -- -- -- -- -- -- 17 1,31 

Escovado-alisado 88 51 15 -- 02 -- -- -- -- -- 156 12,06 

Alisado-engobo branco 02  -- -- -- -- -- -- -- -- 02 0,15 

Roletado-alisado --  03 -- -- -- -- 09 01 -- 13 1,00 

Inciso-alisado 06 02 -- 04 -- -- -- 04 03 -- 19 1,46 

Alisado-engobo vermelho 01  -- 01 02 -- -- -- 01 -- 05 0,38 

Engobo vermelho – engobo vermelho -- 04 -- 06 -- -- -- -- -- -- 10 0,77 

Pintura branca – alisado -- 03 -- -- -- -- -- -- -- -- 03 0,23 

Corrugado – alisado -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- 01 0,07 

TOTAL 608 305 105 29 68 50 16 70 37 05 1293 100,0 

 

Uma coisa que deve ser levada em conta para as análises físico-químicas da pasta 

cerâmica na região de Xingó é o fato que a área encontra-se em um ‘mosaico geológico’, ou seja, 

na margem sergipana do rio temos o domínio dos granitóides Canindé-Marancó; na margem 

alagoana, os arenitos da formação Taracatu e granitóides do tipo Sítios Novos etc. A constituição 

mineralógica do solo é completamente diferente de um local para outro. Com isto, a mudança em 

uma fonte de matéria-prima argilosa pode acarretar em modificações que ‘talvez’ não sejam 

notadas pelas ceramistas, mas sensíveis à análise microscópica. De qualquer forma, a escolha da 

argila é de suma importância, como apontam muitos trabalhos etnoarqueológicos (Gosselain, 

1998, 1999; Silva, 2000), o que significa que não é qualquer fonte que possa ser explorada, 

havendo uma escolha prévia do argilo-mineral a ser utilizado.   

Logo, há necessidade de estudos tecnológicos focando as cadeias operatórias 

cerâmicas, com coletas sistemáticas de amostras de argila nos diferentes domínios geológicos e 

geomorfológicos da área para análises físico-químicas; estudos estatístico-comparativos da 

diversidade da decoração cerâmica; inferindo relações com diferentes morfologias, pasta etc. 

Questões que infelizmente não podem ser aqui respondidas. 

Até então apenas o doutoramento de Luna (2001), trabalhou sistematicamente 

com os conjuntos artefatuais cerâmicos em Xingó, inclusive suscitando hipóteses sobre a 

“função” dos sítios em Xingó, por meio da tecnologia cerâmica dos assentamentos. Segundo a 

autora, existe uma continuidade cultural do ponto de vista dos vestígios materiais cerâmicos entre 

5570 a 1280 AP, da mesma forma que aponta para o desenvolvimento independente dos grupos 
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ceramistas em Xingó, em relação ao que já foi estudado sobre as tecnologias tupiguarani e aratu 

(Luna, 2001, p.267; 2003). 

Outrossim, para a referida autora, o Justino foi um sítio de habitação 

permanente67, que dada ao excesso demográfico ou “outro fato qualquer”, possibilitou o 

surgimento de outras grandes aldeias ceramistas na área: o São José (1400 anos após a ocupação 

cerâmica do Justino), o Porto Belo (1600 anos após a ocupação ceramista do São José), o Tanques 

e o Sergipe após 1280 anos da última ocupação (Luna, 2001, p.275). 

Cabe destacar que a autora deixa clara sua intenção especulativa sobre este 

processo de ocupação dos assentamentos, sendo que a maior contribuição de seu trabalho, no 

nosso ponto de vista, é apontar as particularidades da tecnologia cerâmica da região, mesmo 

porque sua pesquisa não tinha a intenção explícita de inferir hipóteses sobre o sistema de 

assentamento da área. Como Luna, acreditamos no papel central do Justino em relação à 

ocupação regional em Xingó, entretanto, não acreditamos em suas hipóteses sobre a dispersão dos 

sítios arqueológicos na área. 

Ainda com base no trabalho de Santos & Munita (2007), que forneceu um quadro 

cronológico para os sítios de atividades específicas, pudemos indicar nossas perspectivas de 

complexo situacional de sítios. O que se percebe é que os estes sítios surgem na Fase 02 (ou 

Cemitério B) de ocupação do Justino (como já discutido), em torno de 3000 a 2500 A.P. 

Tabela 6.20 – Quadro de datações dos sítios de atividades específicas: 

>ome do 
sítio 

>úmero de 
camadas 

Profundidade 
do sítio 

Profundidade 
por camada 

Altura do terraço em 
relação ao nível do rio 

Datação mais 
antiga 

Datação mais 
recente 

Vitória Régia I 
17 (trincheira 
transversal) 

1,75 m 20 cm 8,24 m 
2240 ± 389 (TL – 

camada 06) 
-- 

Saco da Onça I 11 2,60 m 20 cm 5,40 m 
1491 ± 210 (TL – 

camada 06) 
-- 

Porto Belo I 11 1,75 m 15 cm 7,24 m 
2003 ± 195 (TL – 

camada 09) 
342 ± 51 (TL – 
camada 01) 

Curituba I 
11 (trincheira 

paralela) 
2,20 m 20 cm 4,90 m 

1588 ± 140 (TL, 
camada 09) 

-- 

JUSTI>O Decapagem 13 6,40 m Natural 6,80 m 
DATAÇÃO PARA FASE 02 

3270 ± 135 AP (decapagem 13 = 1,40 
m profundidade) 

 

Deste modo, acreditamos nestas ocupações de grupos ceramistas 

(indubitavelmente os mais antigos do sub-médio e baixo São Francisco. Luna, 2003), os sítios 

atuaram como complementares uns aos outros, respondendo às questões de ordem econômica, 

produtiva, social, cultural e simbólica ou, em todo caso, às questões demográficas. 

Na fase final de ocupação destes sítios, muito próximo ao contato pelo que 

podemos inferir, acreditamos que realmente alguns sítios, como é o caso do Vitória Régia I, 

                                                
67 Recentemente, durante o Workshop realizado na cidade de Aracaju (02 e 03 de agosto de 2007), a autora reafirmou sua convicção do 
uso do Justino, Curituba I, Porto Belo I e Vitória Régia I como sítios habitação. 
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assumem feições de sítio habitação (base)68. Baseando-se no trabalho de Nelson & Hegmon 

(2001), acreditamos que esta nova característica pode estar vinculada à necessidade de proteção e 

manutenção do território frente às novas correntes migratórias que poderiam estar ocorrendo69. 

Logo, o sítio Justino pode ser apresentado como o sítio base deste sistema de 

assentamento em terraços fluviais, tendo como pressupostos para inferência: 

� Longa duração que este sítio foi ocupado, em uma seqüência cronológica que vai de 

grupos de caçadores coletores aos agricultores ceramistas70; 

� Noção de expediência da indústria lítica, fato que coopera na compreensão do baixo índice 

de artefatos no registro arqueológico; 

� Questões relacionadas ao transporte de artefatos líticos manufaturados, sendo seu uso 

ligado a uma ampla rede de locações com atividades específicas e/ou complementares; 

� Os estigmas referentes à debitagem do quartzo; 

� Quantidade significativa de outros remanescentes culturais que evidenciam uma ocupação 

longa do assentamento, mesmo que de acordo aos ciclos naturais do rio. 

Se pensarmos nas hipóteses de Binford (1982) que uma locação pode assumir 

distintas atividades conforme questões relacionadas à mobilidade e ao próprio sistema de 

assentamento, é justo admitirmos o Justino como ‘base’, sendo que a semipermanência no 

assentamento responderia aos contextos sociais e naturais em que os grupos pré-históricos 

estavam inseridos, mesmo porque a ocupação semipermanente é característica, inclusive, do 

próprio modo de vida de populações pré-históricas que, dificilmente, ocupavam uma área por 

definitivo (ver exemplos etnográficos em Costa & Malhano, 1987). 

Assim, nenhum grupo está limitado a um local, ele percorre espaços topográficos 

em função dos vários fatores seja de ordem econômica, cultural, política ou simbólica (Mauss, 

1974c). O que pretendemos destacar é a importância do terraço do Justino, em função da sua 

ocupação em longa duração, com intervalos muito curtos de abandono, como sítio referencial 

neste sistema de assentamento em terraços. Por sítio referencial entendemos um local que, em 

função dos fatores acima listados, seja preferencialmente ocupado e reocupado, o que Schlanger 

(1992) classificou com persistent place, ou seja: 

“(...) places that were repeatedly used during long-

term occupations of regions. They are neither strictly sites (...) nor 

simply features of a landscape. Instead, they represent the conjunction 

                                                
68 O mesmo pode ter ocorrido com o Porto Belo I. 
69 “Movements were also effective strategies used by people to sustain their regional presence; shifting settlement and reorganizing land 
use allowed people in semi-arid and arid landscapes, such as the North American Southwest, to continue their farming within a region 
(...) This perspective emphasizes the importance of establishing the relationship between site level and regional movements for 
interpreting the causes as well as the processes of movement” (Nelson & Hegmon, 2001, p. 213). 
70 Lembrando que os a análise dos vestígios materiais e da prática dos sepultamentos indicam a continuidade cultural da área 
surpreendentemente por quase oito milênios! (Vergne, 2002, 2004, 2005a, 2007). 
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of particular human behavior on a particular landscapes” (Schlanger, 

1992, p. 97). 

 

Assim, o sistema de assentamento regional dos habitantes pré-históricos em 

Xingó pode ser considerado extremamente complexo contornando as hostilidades da caatinga 

com as possibilidades do São Francisco, alternando o sistema produtivo, econômico e cultural em 

função do ciclo natural de cheias do rio que, indiscutivelmente, foi o grande responsável pela 

fixação humana na área em tempos pré-históricos e históricos (Oliveira et alli, 2005).  

Ou seja, tendo em vista a sazonalidade de recursos e as condições ambientais 

locais, o sítio base poderia variar conforme estes ciclos. 

O registro arqueológico demonstra que entre os grupos de caçadores coletores a 

mobilidade era muito intensa, sendo a grande maioria dos sítios apresenta um baixo índice de 

cultura material, ecofatos e estruturas71, com exceção do sítio Justino que apresenta uma 

diversificada indústria lítica, sobretudo aquela associada aos sepultamentos como bens funerários 

(Binford, 1971). Por outro lado, entre as ocupações ceramistas percebemos que esta mobilidade 

diminui sensivelmente, mas não deixa de existir. O registro arqueológico se torna mais complexo, 

as evidências culturais mais acentuadas, entretanto, a lógica da distribuição espacial dos sítios 

parece continuar sendo a mesma72. 

Vergne (2004, 2005a) coloca em pauta as causas que levaram o sítio Justino a ser 

utilizado como cemitério por um período de tempo tão longo e, mais do que isto, porque mesmo 

contendo um número elevado de covas (167 no total), não há sobreposições. O trabalho de 

escavações executado pela referida autora e sua equipe não pode identificar nenhum registro no 

solo que evidenciaria marcas da localização destas sepulturas o que, por sua vez, remete a hipótese 

de uma forte tradição oral entre os grupos que ali habitaram73.   

De qualquer forma, é inelutável que há uma escolha explícita por este sítio em 

relação ao local dos sepultamentos que perdura por um período de quase oito milênios que pode 

estar relacionada: 

� Topografia do terraço; 

� Visibilidade; 

                                                
71 Para Luna: “Segundo as informações do relatório de campo, todos os sítios receberam o mesmo tratamento metodológico nos quais 
se realizaram sondagens com decapagens por níveis artificiais, em trincheiras com uma largura mínima de dois metros por um 
comprimento igual ao do terraço onde se localizava o sítio. Portanto, a pouca quantidade de vestígios estava relacionada à curta 
permanência nesses locais pelos grupos pré-históricos” (Luna, 2001, p.256). 
72 Esta continuidade cultural foi verificada nos rituais referentes aos sepultamentos por Vergne (2004) e na cerâmica utilitária e 
simbólica estudada por Luna (2001). 
73 Durante a defesa de seu doutorado este foi o ponto máximo das discussões efetuadas pela banca examinadora, sendo que houve um 
consenso entre os membros desta oralidade ser a hipótese mais provável da não-interferência entre as covas (comunicação pessoal da 
autora). Realmente, sob nosso ponto de vista, a continuidade abordada pelos estudos da cultura material até então estudada apontam 
para esta realidade. 
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� As condições diferenciadas do rio neste espaço; 

� Potencialidades de recursos; 

� Facilidade de acesso aos outros terraços e inclusive ao pediplano via riacho Curituba etc. 

Todas estas hipóteses, por sua vez, aliada às tradições culturais, ao universo 

simbólico destes grupos e a percepção do uso do espaço social, compreendendo a paisagem como 

integrada ao mundo material, como Zedeño aponta, vista como uma categoria de cultura material 

(Zedeño, 2000, p. 98-99). 

“For humans space is not a tabula rasa that is 

progressively filled with locations as they accumulate perceptions and 

experiences through interactions but vice versa. Place is what defines 

people’s relations to each other and the material world (…) that places 

are not only external, passive, and fixed resource locations but also a 

human product” (Zedeño, 2000, p.106). 

 

Como já afirmamos anteriormente, por isso se faz necessária à compreensão das 

estruturas de significação dentro das quais os indivíduos que compõem uma sociedade atuam que 

vão além de normas de comportamento, já que este é criativamente e ativamente adaptativo, além 

disso, existe uma relação muito clara entre mundo material e as representações simbólicas de um 

grupo que acabam por serem inerentes ao modo de vida e a cultura (vide discussão no capítulo 

01), porém fato extremamente complicado uma vez que não há como demonstrar empiricamente 

por meio do registro arqueológico tal realidade, remetendo-nos exclusivamente à dedução. 

Logo, aliando as potencialidades, as escolhas efetuadas sejam relacionadas ao tipo 

de matéria-prima, a tecnologia empregada, estética etc; e a simbolização do mundo material, 

inclusive à paisagem; acreditamos que seria mais válido considerar que este espaço encontra-se 

intrinsecamente ligado às normas culturais dos habitantes pré-históricos que ocuparam Xingó, 

fruto de um longo processo de aprendizagem, de transmissão do conhecimento empírico sobre o 

que usar, para que usar, como usar, onde usar (Lévi-Strauss, 1986). 
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      CCAAPPÍÍTTUULLOO  0077  

AASS  II��DDÚÚSSTTRRIIAASS  LLÍÍTTIICCAASS  EEMM  XXII��GGÓÓ  ––  HHÁÁ  UUMM  EESSTTIILLOO  CCAARRAACCTTEERRIIZZAADDOORR??    

  

7.1. Existe estilo? 

O último capítulo dessa tese é dedicado a um tema que temos trabalhado faz alguns 

anos: estilo tecnológico (Fagundes, 2004a, 2004b, 2005a, 2006a, 2006b, 2006c). Justamente por isso 

preferimos não adentrar em discussões teóricas e conceituais além das expostas no capítulo 01. 

Admitimos que, até certo ponto, nossa concepção sobre ‘o que é estilo’ não é a mesma daquela 

trabalhada em nossa dissertação de mestrado (Fagundes, 2004a, 2004b). Novas percepções, idéias e 

fatos foram sendo traçados, inclusive de caráter mais funcional e ecológico (ou ecossitêmico), 

aliando-as à dimensão cultural-cognitiva das técnicas. 

Portanto, ainda somos adeptos a concepção isocréstica de Sackett (1982, 1990), 

pois acreditamos que a cultura material carrega consigo traços culturais inerentes ao grupo que a 

produziu, contudo existem certas particularidades que devem ser pensadas, seja sob o olhar 

etnográfico, seja por enfoques mais arqueográficos, privilegiando questões acerca do sistema 

produtivo e, principalmente, em relação à paisagem (Silva-Méndes & Fagundes, 2007)1. 

De qualquer forma, o estudo do estilo (ou da variabilidade estilística), acaba por 

obrigar arqueólogos a lidarem com conceitos sociais complexos e, no mínimo, problemáticos, na 

medida em que não há um consenso entre os pesquisadores sobre o que significam e suas 

aplicabilidades às pesquisas arqueológicas, como por exemplo, o já citado conceito de etnicidade, 

subentendido no trabalho de Sackett (1982; 1990. Hegmon, 1998; Fagundes, 2004a, 2004b; 2006b; 

Parkinson, 2006).  

                                                             
1 Na tabela 2.1, página 117, poder-se-á perceber que acabei por incluir a pesquisa arqueológica em um terceiro grupo de aspectos 
‘ambientais’, salientando, na página 115, que apesar de não adotar para essa tese as abordagens ecossistêmicas de Silva-Méndes (2007), 
sou simpatizante. Em várias discussões conceituais com o referido autor, chegamos a conclusão de que esta inclusão da disciplina nesse 
aspecto ambiental, sob um viés ecossistêmico; tanto deve servir como parâmetro de análise da relação ambiente versus homem, como 
da atividade humana como processo modificador, assim como a história dessas relações e processos de modificação numa escala 
estrutural da ‘longue durée’ braudelina.  Com isso não estamos propondo um retorno ao determinismo ecológico baseados nos 
princípios de L. White ou J. Steward, mesmo porque dimensão social, cultural e ideológica na pesquisa, em nenhum momento é 
esquecida ou diminuída (e, por minha parte, os princípios maussianos de totalidade social são inerentes à compreensão das estruturas 
sociais, mesmo no contexto arqueológico). Nas palavras de Silva-Méndes: “Além disso, não se trata de um corpo estranho a uma teoria 
de outrem, mas a percepção da Arqueologia, epistemologicamente, como um conjunto de manifestações humanas exumadas a luz de 
uma abordagem ecossistêmica em antropologia em sua inserção mais fluida para a construção de uma MRR controlada por dados 
ambientais, arqueológicos e sistêmicos, em níveis diferenciados de uso, a fim de constituir e utilizar analogias ambientais, tecnológicas e 
etnográficas. Neste sentido, nos caberia a construção da analogia por meio uma etnoarqueologia ecológica, cujos dados etno-ecológicos 
e uso mais controlado das informações etnográficas (em suas dimensões históricas e ambientais dinâmicas), possam ser compreendidas 
como a primeira preocupação de arqueólogos como cientistas sociais que tratam seu contexto arqueológico com a segurança e 
limitações do se tratar um contexto sistêmico” (Silva-Méndes & Fagundes, 2007). Com isso, todos os aspectos da ambientação seriam 
privilegiados: dos aspectos geológicos e geomorfológicos ao uso atual do solo, além de questões acerca da percepção da sociedade atual 
sobre a paisagem e suas inter-relações, dos processos formativos aos consagrados e essenciais ‘modelos’ arqueológicos (arqueografia, 
técnicas, métodos e universo teórico-conceitual). Como indicado, é obter o máximo de informações controladas para que possamos não 
apenas inferir, mas instituir interpretação e explanação com o maior nível possível de assertividade. 
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O que podemos salientar é que não existe uma concordância na literatura sobre o 

que significa ‘estilo’, aliás, ele tem sido utilizado indiscriminadamente na busca sobre respostas 

concernentes aos aspectos da organização tecnológica de conjuntos artefatuais a fim de situá-los no 

tempo e no espaço.  

  Sabemos que para a observação de um objeto (do dado empírico), se torna 

impossível não realizar preferências que representam nossa postura técnica-metodológica e teórico-

conceitual, em função de incontáveis questões que, resumidamente, poderemos apresentar como 

formação do pesquisador; áreas de interesse; densidade dos dados; respostas esperadas etc.  

Todavia, o conceito de estilo não pode ser compreendido apenas como meio de 

comparação de presença ou ausência de determinado atributo nos conjuntos artefatuais. Antes de 

qualquer coisa, estilo é uma unidade interpretativa que, a priori, deve nos possibilitar a reflexão, 

compreensão e explanação dos fenômenos elegidos à observação. Em suma, acreditamos que ao 

indicarmos ou inferirmos sobre ‘estilo’, isto significa que temos em mãos categorias ímpares que 

levaram em conta questões de caráter histórico (diacronia), social (sincronia) e fisio-psicológico 

(cognição) que envolvem as seqüências operacionais de produção, uso e abandono, sobretudo 

porque estamos convictos que a tecnologia é um fato social total, integrada aos sistemas sociais, não 

podendo ser compreendida como separada das estruturas de uma sociedade como um todo ou como 

único fato responsável pelo ‘desenvolvimento’ dessa sociedade. Além do mais, sabemos que de 

uma forma ou de outra, abertamente ou não, acabamos por empreender estudos estilísticos em 

nossas pesquisas arqueológicas (Hill, 1985). 

  Estilo certamente é algo peculiar de se fazer algo (Hegmon, 1992, 1998), mas está 

além das características adjuntas, como algo adicionado e foi justamente sobre essa questão que 

surge o famoso debate entre James R. Sackett e Lewis R. Binford (Binford, 1986, 1989; Sackett, 

1986a, 1986b. Para detalhes vide Fagundes, 2004a, 2004b).  

  Para que as críticas de Binford (1989) não se façam jus, temos que empreender 

pesquisas sistêmicas na busca das escolhas realizadas pelo grupo, isto é, porque determinada 

característica foi preferida em detrimento de outra, uma vez que o ‘estilo’ está nas graduações do 

fato como posto por Leroi-Gourhan (1984a), teorizado por Sackett (1982, 1990), admitindo tanto 

uma esfera passiva, que deve ser mapeada via cadeias operatórias e organização tecnológica; e ativa, 

enquanto sinalização êmica (Wiessner, 1982).  

  Em resumo, o estilo existe, mas só pode ser mapeado arqueologicamente quando 

dispomos de dados que permitam reconhecer certas escolhas em detrimento de outras, mesmo 

porque somos adeptos à visão de que todo estágio no processo de manufatura é um locus de 

expressão estilística e, portanto, design e função são complementares. Assim, a variabilidade 



 

 
502 

estilística pode ser considerada como essas escolhas efetuadas entre um conjunto de funcionais 

equivalentes, assim como os atributos não-funcionais dos artefatos e do próprio processo 

tecnológico. Tais escolhas podem ser definidas pela procura e obtenção da matéria-prima; relação 

entre essa matéria-prima e o instrumento almejado; uso do instrumento; pelas técnicas e processos 

redutivos; tipo de sítio e atividades desenvolvidas etc. 

  Essas escolhas, diga-se de passagem, não foram feitas aleatoriamente. O 

conhecimento adquirido de geração a geração (cognição) do que fazer/como/porque, foi sendo 

literalmente moldado à estrutura social do grupo em um processo notoriamente intelectual de 

construção/reconstrução e socialização do conhecimento (Lévi-Strauss, 1989; Karlin & Julien, 

1995). Esse conhecimento, por sua vez, é materializado na cultura material, podendo ser 

‘destrinchado’ por meio da compreensão das cadeias operatórias, isto é, nas escolhas envolvidas, nos 

gestos técnicos, no emprego social e, inclusive, no modo de descarte dessa cultura material.  

Absolutamente nada é ao acaso, uma vez que todo ato é uma cristalização de idéias 

e conceitos que se misturam os aspectos da cultura, a ideologia, a agência, enfim, aos traços da 

sociedade que produziu os vestígios materiais em estudo. 

Finalmente é válido ressaltar que as recorrências/ similaridades e diferenças entre 

conjuntos artefatuais contemporâneos podem envolver questões de âmbito funcional uma vez que, 

como destacado por Binford (1965, 1982, 1983a, 1987, 1989), em diferentes locações espera-se 

evidenciar nos solos de ocupação artefatos distintos, de acordo com a atividade que era levada a 

cabo naquele espaço. Contudo, como entendemos que o estilo está além de aspectos adjuntos e, 

portanto, existente nas cadeias operatórias, fica mais ‘coerente’ mapeá-lo em categorias que apontem 

essas diferenças ao mesmo tempo em que estreite os caminhos da similaridade, conforme o conceito 

de variabilidade isocréstica de Sackett (1982, 1990). 

  Nos conjuntos líticos aqui em estudo há duas realidades distintas, a saber: 

(01) Seqüência cultural que segue de tecnologia de caçador coletor a agricultor ceramista, 

evidenciada nos conjuntos artefatuais do sítio Justino.  

(02) Conjuntos artefatuais contemporâneos provenientes de dezesseis sítios de uma área 

arqueológica. 

Para mapear as recorrências e mudanças ao longo do tempo, algumas categorias 

foram privilegiadas, sobretudo relacionadas à escolha de matéria-prima, processo redutivo e 

conjunto artefatual (portabilidade, versatilidade e flexibilidade). Para essas escolhas partimos do 

pressuposto que esses conjuntos líticos nos trariam respostas acerca da organização tecnológica e o 

uso diferenciado dos sítios contemporâneos. 
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7.2. Os núcleos e o processo redutivo: 

Como nosso modelo gravitacional é o sítio Justino, todas as comparações e 

métodos estatísticos utilizados para as análises inter sítios acabam tendo seus conjuntos artefatuais 

como ponto relacional. Com a análise dos núcleos não deixa de ser diferente. 

O processo redutivo nas diferentes ocupações do sítio Justino (caçadores coletores e 

agricultores ceramistas), teve como principal característica a baixa exploração dos núcleos, com 

pouco aproveitamento da matéria-prima. Tal fato pode ser vislumbrado por dois fatores, 

principalmente: (01) A maior parte das peças integrantes dos diferentes conjuntos artefatuais 

apresenta-se com possibilidades de exploração de novos planos de percussão para a obtenção de 

suportes à manufatura de implementos líticos; (02) Pela observação empírica de que os produtos 

almejados da exploração desses núcleos foram os suportes corticais e semicorticais. 

A partir do final da Fase 03, sobretudo com a inserção definitiva da cultura material 

cerâmica, há um aumento considerável nesta ‘despreocupação’ com a economia da matéria-prima 

(sobretudo na debitagem do quartzo), não havendo complexidade nas operações envolvidas para 

preparo e obtenção de planos de percussão, supostamente desejáveis, à aquisição de suportes que 

iriam de encontro com as necessidades do grupo. Ou seja, não há um ordenamento dos gestos para a 

exploração do núcleo, representados pelo planejamento dos golpes a serem dados de modo que 

pudesse ser explorada toda a potencialidade da peça. 

Tal realidade pode estar vinculada tanto a disponibilidade de matéria-prima na área, 

sobretudo em relação ao quartzo; ou relacionada às atividades sociais do grupo que, hipoteticamente, 

não exigiriam uma maior especialização do material lítico, estando vinculadas as outras cadeias 

operatórias.  

De qualquer forma, o que pudemos observar como característica marcante em 

todos os sítios ceramistas da Área Arqueológica 03 é a utilização dos ‘planos de percussão naturais’ 

do bloco ou seixo de forma a possibilitar um fraturamento para a obtenção de suportes corticais (na 

maioria) e os semicorticais.  

Esses seixos parecem ter sido previamente escolhidos, dando-se preferências 

àqueles alongados com extremidades mais planas e/ ou achatadas de modo a garantir a obtenção de 

suportes preferencialmente mais longos e largos que pudessem, ou não, sofrer ações transformativas 

pós-debitagem, representadas por adelgaçamento de bordos e retoques, isto é, a escolha pelos seixos 

(e blocos) iria de encontro com as necessidades do grupo à produção de artefatos mais ‘simples’, 

possibilitando uma ‘economia’ nos gestos técnicos, uma vez que os planos que receberiam os golpes 

para a aquisição dos suportes já estavam ‘disponíveis’.  
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Em alguns momentos houve o preparo dos planos de percussão, estando 

representado por pequenas retiradas seqüenciais à diminuição dos ângulos. Entretanto este tipo de 

procedimento (restrito), é mais evidente na debitagem do sílex e arenito silicificado. 

Assim, cabe ressaltar que a escolha desses seixos e blocos parece estar diretamente 

relacionada à exploração desses planos de percussão natural, principalmente porque os artesãos pré-

históricos estavam mais interessados em suportes corticais, uma vez que mesmo mediante a 

exploração de novos planos de percussão, sobretudo com lascamentos de pré-preparo, os núcleos 

eram descartados. Empiricamente essas escolhas podem ser comprovadas pela quantidade de 

núcleos não-esgotados evidenciados em todos os sítios da Área 03 (vide capítulo 05) e pela 

preferência de suportes corticais e semicorticais para a manufatura de ferramentas líticas. 

Seguindo estes princípios, há realidades mais distintas segundo a escolha da 

matéria-prima. 

No caso do quartzo foram utilizados como núcleos pequenos e médios blocos desta 

matéria-prima, sendo que artesão pré-histórico aproveitou-se das arestas destes blocos para obtenção 

de seus suportes. Os núcleos resultantes deste processo são peças ora com um único plano de 

percussão, muito pouco explorado, fato que nos permite inferir que se tratava de estratégias do grupo 

para obtenção de suportes corticais de caráter expedito para resolução de necessidades imediatas e 

momentâneas; ora com planos de percussão simétricos e opostos, alguns poucos decorrentes do 

processo de debitagem bipolar, mas também com baixa exploração e nenhuma seqüência lógica 

detectada pela análise laboratorial. 

Há também as peças que apresentaram múltiplos planos de percussão, entretanto, 

mesmos nestes exemplares não foi possível observar nenhuma seqüência operacional pré-

determinada, sem que ocorressem preocupações explícitas em preparar os planos de percussão para 

o recebimento do golpe que desprenderia do bloco um suporte pré-estabelecido ou para uso direto 

ou para ser realizadas alterações pós-debitagem em consonância com as escolhas e usos nas 

diferentes atividades que o grupo deveria desenvolver. 

Os suportes advindos dos processos supracitados são, portanto, corticais ou 

semicorticais, de morfologia quadrangular e trapezoidal, na maioria, e alguns poucos triangulares ou 

semicirculares. Alguns, devido ao fraturamento comum do quartzo, apresentam fragmentação típica 

no distal.  Tais informações, por sua vez, vão de encontro às fornecidas por Mello (2005, pp. 59-60), 

onde tal ação “(...) demonstra claramente uma estratégia que prioriza a economia de gestos, 

operações, não houve preparo de nenhuma superfície para começar a extração da lasca”. 
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Fato importante de ser destacado é que os suportes de quartzo apresentam 

naturalmente gumes cortantes, sem exigir que ocorram ações transformativas pós-debitagem para 

o uso social, neste caso dispensado, na maioria dos casos, retiradas de adelgaçamento e retoques.  

Para os núcleos de quartzo, portanto, acreditamos que em função da 

disponibilidade e da própria constituição físico-química da matéria-prima, ambos foram 

determinantes para o tipo de processo de redução que ocorrera na região, sem que houvesse uma 

preocupação coletiva dos artesãos em produzir ferramentas mais bem acabadas, por assim dizer. 

Todavia, vale destacar que com isso não acreditamos que o quartzo ocupasse um 

papel secundário nas cadeias operatórias líticas, visto que é a matéria-prima predominante em 

grande parte dos sítios da região, utilizada em longa duração para diferentes propósitos, sobretudo 

nos sítios classificados como base (habitação). 

Em relação aos núcleos de sílex (e alguns de arenito silicificado e calcedônia), são 

elementos com múltiplos planos de percussão onde houve um maior aproveitamento do artesão 

pré-histórico, sendo que em alguns casos núcleos esgotados, ou fragmentos de núcleos, 

apresentam marcas de uso.  Na maioria das vezes foram obtidos sob forma de pequenos seixos 

(até mesmo nódulos), debitados tanto pela técnica unipolar quanto pela bipolar, entretanto com 

maioria absoluta da primeira (exceto nos exemplares evidenciados enquanto mobiliário funerário, 

sobretudo no cemitério C). 

Nas ocupações iniciais da Fase 03, na chamada transição do Justino (Vergne, 

2004), alguns exemplares apresentam marcas de pré-preparo e, portanto, escolha dos planos de 

percussão, contudo tal fato não ocorre nas Fases 04 e 05 do Justino, onde o que se pode observar 

foi o uso desorganizado dos planos de percussão, sem uma lógica operacional que pudesse ser 

‘lida’ na análise tecnológica em forma de recorrências. O mesmo pode ser dito dos demais sítios 

em estudo. Raros são os casos de núcleos com pré-preparo de um plano de percussão. 

Ainda foi possível verificar o fatiamento do seixo, por meio da retirada de uma 

lasca de calotagem, seguida de golpes para alcançarem os suportes almejados, muitos dos quais 

corticais e semicorticais com talão liso plano. 

De modo geral, a o uso dos núcleos entre todos os sítios da Área 03 segue um 

padrão, com já destacado com pouca economia de matéria-prima, uso de planos de percussão 

naturais, geralmente com escolha de seixos alongados com extremidades planas e achatadas, onde 

foram retiradas lascas corticais. 
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Gráfico 7.1 – Pré-preparo do plano de percussão dos instrumentos do Justino: 

 
Legenda do eixo x = fases de ocupação do Justino. 

   

No sítio Curituba I, que apresenta o conjunto artefatual muito semelhante ao 

Justino, por exemplo, foram evidenciados vinte e três núcleos, a saber: três de quartzito; três de 

arenito silicificado; onze de quartzo e seis de sílex. Entre os exemplares de quartzo, em todos foram 

utilizados os planos naturais, onde seis foram classificados como unidirecionais e cinco 

multidirecionais, entretanto todos foram descartados com capacidade para obtenção de novos 

ângulos e suportes. Entre as peças de sílex, novamente em todos foram aproveitados os planos 

naturais para obtenção dos suportes, entretanto apenas um foi classificado como unidirecional, sendo 

os demais multidirecionais.  

  No Justino foram analisados 106 núcleos nas cinco fases de ocupação por nós 

traçadas, a saber: sessenta e seis são de quartzo, dezoito de sílex, dezoito de arenito silicificado, três 

de quartzito e um de granito. Desse total, setenta e um são unidirecionais, quatorze bidirecionais e 

vinte e um multidirecionais, sendo setenta e cinco não esgotados e trinta e um esgotados. De modo 

geral, há uma similaridade nas características desses núcleos quando distribuídos em suas Fases de 

ocupação: maioria núcleos de quartzo, pouco utilizados, unidirecionais, com a intenção clara de 

obtenção de suportes corticais. 

  Nos demais sítios componentes da Área 03, há similaridades nas características 

gerais desses núcleos (como pode ser visto no capítulo 05), mesmo nos sítios como o Curituba II 

(que não apresenta quartzo no conjunto artefatual) ou no Topo. No Curituba II os núcleos foram 

muito pouco utilizados, sendo retiradas apenas lascas corticais (ou semicorticais), por meio da 

técnica unipolar. Todos são unidirecionais, com a utilização da superfície cortical como plano de 

percussão, apenas uma peça ocorreu retiradas preparatórias para diminuição do ângulo (peça 28782, 

camada 04). 

  No Topo foram analisados dez núcleos sendo que apenas um exemplar de sílex 

esgotado, as demais peças apresentam condições de obtenção de novos ângulos para aquisição de 

suportes. Desse total, cinco peças são de sílex e cinco de quartzo. Assim, quase a totalidade da peças 
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evidenciadas ainda apresenta planos de percussão para novas retiradas, com exceção de um núcleo 

em sílex, fato que demonstra que o interesse maior nestas peças seria a obtenção de lascas corticais e 

semicorticais que apresentassem gumes cortantes para a execução de tarefas ‘imediatas’. Fato 

importante a ser destacado é a falta de relação entre os núcleos evidenciados no Topo e os artefatos, 

indicando que estes últimos devem ter sido manufaturados em outro local. 

Tabela 7.1 – Núcleos do sítio Topo: 

 Morfologia Matéria-prima 
Estado Superfície cortical Variáveis quantitativas 

ESG �ÃO AU < > C L E P 
9771 Irregular Sílex X   X  40 24 23 39 
9806 Quadrangular Quartzo  X   X 60 44 35 176 
9825 Quadrangular Sílex  X  X  60 55 41 218 
9910 Globular Sílex  X   X 50 36 28 62 
9892 Globular Sílex  X   X 45 33 25 42 
9891 Globular Sílex  X   X 32 28 27 30 
9674 Quadrangular Quartzo  X   X 50 58 48 255 
9673 Quadrangular Quartzo  X   X 77 50 44 262 
9666 Quadrangular Quartzo  X   X 64 67 45 371 
9918 Quadrangular Quartzo  X   X 65 60 36 215 

LEGENDA: ESG – esgotado; NÃO – não esgotado; AU – ausente; < - superfície cortical menor que 50% da peça; > - superfície cortical maior que 50% da 
peça; C – comprimento; L – largura; E – espessura; P – peso. 

 

Já no sítio Vitória Régia I foram evidenciados quatro núcleos: dois de quartzo, um 

de sílex e outro de calcedônia. São peças não esgotadas, sendo que o 24533 (camada 06), foi 

reutilizado com raspador plano-convexo.  Apresentam planos corticais de debitagem, sendo que 

apenas o localizado na camada 02 (21462), apresentou marcas de pré-preparo do plano de percussão 

e é o único exemplar multidirecional. 

Em suma, entre os sítios contemporâneos da Área 03, relacionado a grupo (ou 

grupos) de agricultores ceramistas, há uma regularidade entre os núcleos estudados no que se refere 

aos gestos técnicos, bem como a própria concepção e utilização das técnicas para o processo 

redutivo à obtenção de suportes corticais ou semicorticais, basicamente compostos por lascas com 

onde foram efetuadas pouquíssimas ações transformativas pós-debitagem, caracterizando a indústria 

em Xingó como expedita, com raros exemplos de artefatos de curadoria. 

  Comparando-se os núcleos entre as diferentes Fases de ocupação do Justino, por 

sua vez, também se observam muito mais similaridades na organização tecnológica e no processo 

redutivo. Ou seja, podemos inferir uma continuidade cultural em longa duração em termos da 

organização tecnológica. 

  Sobre as técnicas de redução, propriamente ditas, foi possível verificar tanto a 

unipolar (majoritária), bipolar e o talhe. A técnica bipolar ocorre com maior freqüência nos períodos 

do Justino vinculados à habitação e ao sítio Curituba I (também classificado como sítio base/ 

habitação), enquanto nas ocupações temporárias do Justino e nos sítios de atividade específicas das 

ocupações ceramistas, o uso da técnica bipolar é extremamente reduzido. Sobre o talhe, ocorre para 
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a produção de raspadores unifaciais sobre seixo e raspadores sobre bloco, com maior presença nas 

ocupações ceramistas. 

Tabela 7.2 – Técnicas de redução no sítio Justino: 

 
Caçadores coletores (Fases 01/ 02/ 03) Agricultores ceramistas (Fases 04 / 05) 
QTD. % QTD. % 

Unipolar 195 87,83 203 74,08 
Bipolar 15 6,75 34 12,40 
Talhe 12 5,40 47 17,15 
TOTAL 222 100,0 274 100,0 

 
Tabela 7.3 – Técnicas de redução no sítio Justino (ocupações ceramistas) e sítio Curituba I: 

 
Agricultores ceramistas (Fases 04 / 05) Sítio Curituba I 

QTD. % QTD. % 
Unipolar 203 74,08 75 75,75 
Bipolar 34 12,40 16 16,16 
Talhe 47 17,15 08 8,88 
TOTAL 274 100,0 99 100,0 

 
Gráfico 7.2 – Técnicas redutivas, comparação entre sítios habitação e de atividades específicas: 

Legenda; 1 = Fases 04 e 05 do Justino; 2 = Curituba I; 3 = sítios de atividades específicas. 

 
 

7.3. Os conjuntos artefatuais: 

  Na Área Arqueológica 03 de Xingó pudemos indicar uma continuidade cultural em 

relação à organização tecnológica lítica, sobretudo quando observamos os conjuntos artefatuais dos 

sítios estudados como um todo, uma vez que não pudemos detectar nenhuma diferença significativa 

no tocante aos gestos técnicos executados para a produção artefatual, tanto em termos diacrônicos 

(nesse caso observando os conjuntos artefatuais das diferentes fases de ocupação do Justino), quanto 

sincrônicos (ou seja, comparando-se os sítios contemporâneos nas ocupações ceramistas).  

As desigualdades observadas nos conjuntos artefatuais em estudo estariam 

relacionadas aos itens, a saber: 

(01) Tipo de matéria-prima, relacionando à durabilidade e flexibilidade dos instrumentos, nesse 

caso, existe uma relação entre o tipo de matéria-prima e a atividade desenvolvida. O sílex 
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e arenito silicificado, por exemplo, teriam seu uso vinculado às atividades mais 

específicas. 

(02)  Variáveis quantitativas do conjunto artefatual (comprimento e peso), característica 

relacionada à portabilidade e, portanto, a mobilidade do grupo. Pelas análises da 

freqüência e densidade dos remanescentes culturais e por meio de nossas hipóteses de 

permanência e uso do sítio arqueológico, pudemos perceber que o assentamento em que o 

grupo (ou grupos) permaneceu mais tempo, os artefatos são mais pesados e maiores do 

que em períodos de curta permanência, independente se foram ocupações de caçadores 

coletores ou agricultores ceramistas. 

De qualquer forma, mesmo em um estudo em longa duração, que segue de 

tecnologia de grupos de caçadores coletores aos agricultores ceramistas, não pudemos observar 

grandes transformações na organização tecnológica lítica. Assim, nas características gerais 

observam-se muito mais similaridades do que diferenças, indo de encontro com aquilo que já havia 

sido proposto por Vergne acerca ritualidade funerária onde se observa a continuidade cultural 

(Vergne, 2002, 2004, 2005a, 2005c, 2007a). 

No caso da variável ‘comprimento versus largura’, por exemplo, há certa 

equivalência entre os suportes evidenciados nos solos de ocupação do Justino, com preferências por 

suportes ‘quase longos’ e ‘longos’. O mesmo pode ser dizer em relação aos sítios de atividade 

específica das ocupações ceramistas. 

 

Gráfico 7.3 - Comparação da variável ‘comprimento x largura entre as Fases de ocupação do Justino: 
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Tabela 7.4 – Comparação da variável ‘comprimento versus largura’ entre as Fases de ocupação do Justino: 

 FASE 01 FASE 02 FASE 03 FASE 04 FASE 05 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Muito larga 04 26,66 15 18,75 08 16,0 11 15,27 23 18,18 
Longa 07 46,66 37 46,25 24 48,0 33 45,83 42 38,18 

Quase longa 03 20,0 21 26,25 18 22,50 24 33,33 25 22,72 
Laminar 01 6,66 07 8,75 -- -- 04 5,55 23 20,90 
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Gráfico 7.4 – Uso do quartzo, sílex e arenito silicificado nas fases do Justino (em porcentagem): 
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Gráfico 7.5 – Conjuntos artefatuais líticos por Fase de ocupação do Justino: 
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Para as Fases 01 e 02 os conjuntos artefatuais são marcados pela presença de 

suportes unifaciais (lascas e raspadores retocados), debitados tanto pelas técnicas unipolar quanto 

bipolar. Esta diferenciação percorre algumas hipóteses relacionadas à morfologia/ volume do núcleo 

e o tipo/ qualidade da matéria-prima.  

A maior parte apresenta alguma superfície cortical, geralmente na região central ou 

bordo esquerdo, sobretudo em função das ações transformativas pós-debitagem representadas por 

retiradas de adelgaçamento, tanto para supressão dessa superfície cortical quanto para diminuição do 

volume da peça. As cicatrizes evidenciam uma seqüência de gestos abruptos geralmente 

perpendiculares ao eixo morfológico partindo da face interna, sempre plana. Em alguns casos é 

possível observar contra-bulbos recorrentes desse processo.  

Em meio a estas cicatrizes há aquelas decorrentes do processo de debitagem 

anteriores, ainda no núcleo, geralmente evidenciadas na região central. Em relação aos retoques, na 
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sua totalidade são curtos em escama, geralmente atingindo a face externa, podendo ser contínuos, 

totais ou parciais/ descontínuos. Hipótese que foram executados após desgaste dos bordos ativos 

(refrescamento). Outra característica relevante é que os retoques estão diretamente relacionados à 

morfologia da peça, ou seja, peças muito largas, geralmente do tipo trapezoidal, receberam retoques 

no distal, enquanto ao quase longas, longas e laminares nos bordos. 

  Ainda nas ocupações de caçadores coletores foi possível identificar os raspadores 

sobre seixo, sobretudo unifaciais, mas com alguns poucos exemplares bifaciais. São seixos que 

sofreram poucas modificações, recebendo golpes abruptos em uma das extremidades do suporte 

com a intenção de evidenciar o bordo ativo. A extremidade oposta continua cortical que, de certo 

modo, podemos considerar uma estratégia já que facilita a preensão do instrumento. Os retoques 

geralmente são curtos, em escama e semi-abruptos, dependendo das reentrâncias podem ocorrer de 

forma total ou parcial. A partir da decapagem de número 20 do Justino (4790 ± 80 A.P.) foi comum 

a evidenciação de raspadores sobre seixos placóides. 

  Entre as principais características que podemos listar são: 

(01) Grande parte dos instrumentos está constituída por lascas semicorticais com ângulo 

externo superior ao externo. 

(02) Os instrumentos foram obtidos, na maioria, pela técnica unipolar (51,78%), seguida pelo 

talhe (11,11%) e técnica bipolar (7,40%). 

(03) Não há sinais de economia de matéria-prima quando analisados os núcleos, sempre 

pouco explorados, com utilização dos planos naturais da peça na maioria dos casos 

observados (65,38%), onde apenas 26,92% apresentaram estigmas de técnicas mais 

controladas de aproveitamento da matéria-prima, sobretudo em relação ao sílex e arenito 

silicificado, onde foi ainda possível verificar que houve uma seleção prévia dos seixos 

nesse tipo de rocha, com preferência por aqueles onde foi possível explorar esses planos 

de percussão naturais, para obtenção de suportes quase longos ou longos, geralmente 

quadrangulares ou trapezoidais. 

(04) Os instrumentos são na maioria pequenos e médios, sendo que os manufaturados em 

quartzo são mais leves do que aqueles em outras matérias-primas. 

(05) A expediência é característica marcante. 

  Os conjuntos artefatuais da Fase 03 apresentam algumas distinções aos anteriores, 

sobretudo relacionadas à tipologia dos instrumentos que, sob o nosso olhar, deve ser decorrente do 

tipo de ocupação do sítio nesse período. Os raspadores sobre seixo ocorrem nas três ocupações, 

entretanto, em freqüência bem menor que quando comparado às Fases anteriores e, principalmente, 

à quantidade de suportes retocados. Os raspadores bifaciais são os menos freqüentes. Para estes 
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artefatos sobre seixo os procedimentos de manufatura são os mesmos: são realizados golpes 

perpendiculares em uma das extremidades do seixo, de modo a salientar um bordo ativo entre 70 e 

90º, sendo que na maioria dos casos são efetuados retoques curtos, em escama, contínuos ou 

descontínuos. Hipótese primeira é que tal procedimento é assumido após uso do artefato como 

refrescamento do bordo desgastado (como nas ocupações anteriores). 

  Os raspadores sobre lasca são geralmente peças muito largas, manufaturadas a 

partir de suportes corticais que receberam golpes abruptos perpendiculares ao eixo morfológico de 

modo a suprimir a superfície cortical e adelgaçar a peça formando arestas extremamente cortantes. 

Os retoques são curtos e em escama, mas também ocorrem paralelos. 

  No conjunto associado ao Cemitério C (entre as decapagens 28 e 15), a categoria de 

instrumentos mais numerosa está representada pelas lascas bipolares retocadas (do tipo 

quadrangular). Estas apresentam divisão central na face externa, geralmente com superfície cortical 

no distal e/ ou talão. Receberam pouca ou nenhuma modificação por golpes de adelgaçamento, e 

apenas retoques curtos em escama em ambos os bordos. Há também os suportes trapezoidais, 

obtidos pela técnica unipolar, geralmente recebendo golpes de adelgaçamento e retoques curtos/ 

escamas. 

  Dadas as características das ocupações que compõem a Fase 03, acreditamos que 

muitas foram as influências sobre os conjuntos artefatuais que podem ser classificados como 

portáteis, flexíveis e duráveis, com base nos dados estatístico-comparativos realizados no capítulo 

05. Entre as principais características podemos citar: 

(01) O quartzo é a matéria-prima mais significativa de modo geral, mas o sílex e arenito 

silicificado aparecem em grande proporção, sobretudo na primeira e segunda ocupações 

dessa Fase, sendo que no contexto de ocupações temporárias estas matérias-primas 

ocorrem com maior freqüência. 

(02) O processo de redução do núcleo só ocorre na terceira ocupação, sendo que nas demais os 

estigmas dizem respeito aos processos de reparo e manutenção, sobretudo na segunda 

ocupação. 

(03) Na terceira ocupação (entre as decapagens 21 e 16), há uma maior diversidade no uso de 

matéria-prima, indicando um processo de maior permanência no sítio pelo grupo (grupos). 

(04) As ferramentas podem ser classificadas como médias e leves, portanto aptas à 

portabilidade e conseqüente mobilidade do grupo (grupos). 

(05) A expediência é a característica marcante, entretanto observam-se instrumentos mais 

duráveis e flexíveis, sobretudo em sílex e arenito silicificado. 
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Para a Fase 04 do Justino o que pode ser destacado é a maior diversidade nos 

conjuntos artefatuais, com uma explosão em termos de concentração e diversidade não apenas dos 

vestígios líticos, como também dos demais remanescentes culturais. 

Os conjuntos líticos, em si, adquirem um caráter ainda mais expedito, com 

presença maciça das ferramentas de quartzo, representando 73,01% do total evidenciado nessa Fase. 

Justificamos essa ocorrência ao fato do uso do Justino como base/ habitação, em que no solo de 

ocupação são evidenciadas ferramentas mais relacionadas ao uso momentâneo e menos específico, 

geralmente de caráter multifuncional, que apesar da ‘aparência estética’ pouco atraente para nossas 

análises líticas, são aptas a um número bastante amplo de atividades.  

Outra característica relevante, diz respeito às dimensões dos artefatos, onde se 

observam mudanças significativas em relação aos conjuntos artefatuais anteriores. Os dados 

demonstram um aumento significativo no tamanho e peso dos artefatos, sendo alguns (6,66%), 

pesando acima de 200g. Tal realidade pode ser resultado da menor necessidade de portabilidade dos 

instrumentos em função da provável diminuição da mobilidade residencial e mesmo das novas 

estruturas produtivas advindas destas mudanças (como discutido no capítulo 05). 

Também é marcado pelo aumento considerável dos artefatos que nomeamos de 

raspadores sobre bloco (10 exemplares). São peças que sofreram poucas modificações sendo 

executadas retiradas abruptas perpendiculares ao eixo morfológico do suporte de maneira a criar 

reentrâncias ativando os bordos da peça. São pequenos e médios blocos de quarto, de estrutura 

quadrangular, algumas vezes retocados, entretanto a hipótese maior é que esse procedimento ocorra 

com o desgaste do bordo ativo.  

Os raspadores sobre lascas foram obtidos principalmente pela técnica unipolar. 

Após a debitagem foram executadas as ações transformativas, representadas por supressão do córtex 

e adelgaçamento da peça, em muitas o córtex ainda permanece na porção central.  

  Os raspadores sobre seixo são todos unifaciais, sendo confeccionados sobre seixos 

mais alongados, seguindo as técnicas de redução como nas demais fases supracitadas. Há ainda um 

quadro significativo de lascas retocadas, sobretudo quadrangulares e trapezoidais. 

  Entre as principais características desse conjunto, podemos citar: 

(01) Maior diversidade nos conjuntos artefatuais. 

(02) Aumento significativo do uso do quartzo (73,01%), podendo estar ligado diretamente à 

diminuição da mobilidade residencial, com maior fixação do grupo no sítio Justino. 

(03) Aumento considerável da expediência, uma vez que no solo de ocupação foram 

evidenciados instrumentos de uso momentâneo, pouco ou nada retocados. 
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(04) Os núcleos são na maioria de quartzo, onde foram utilizados os planos de percussão 

cortical, com obtenção de lascas quase longas, geralmente quadrangulares, corticais ou 

semicorticais. Todos são peças pouco exploradas e rapidamente abandonadas, com 

exceção dos núcleos de sílex que se observa uma maior exploração da peça, mesmo que 

desordenada. 

(05) Aumento significativo dos raspadores sobre bloco de quartzo. 

(06) Os artefatos sobre lascas estão constituídos por suportes corticais ou semicorticais. 

(07) Aumento significativo no tamanho e peso dos artefatos desse conjunto. 

A Fase 05 é a que apresenta a menor diversidade em termos tecnológicos, estando 

representada, sobretudo, por instrumentos expeditos, muito simples, sendo que os artefatos stricto-

sensu representam apenas 1,91 % dos vestígios líticos analisados. Aqui o quartzo é mais utilizado 

(74,81%), representado por resíduos de lascamento, suportes e núcleos.  

A atividade de lascamento foi provavelmente desenvolvida no sítio, entretanto 

relacionada à produção de instrumentos expeditos, geralmente lascas quadrangulares corticais de 

quartzo que, dada a flexibilidade desse tipo de instrumento, deve ter sido requerido para a execução 

de atividades cotidianas do grupo. 

Os artefatos mais característicos são os raspadores sobre seixo e sobre bloco. Os 

raspadores sobre seixo são unifaciais, sendo manufaturados preferencialmente sobre seixos do tipo 

‘placóide’, fato não observado nas demais ocupações.  

Para essa ocupação, as principais características são: 

(01) Uso majoritário do quartzo na produção artefatual (74,81%). 

(02) Menor diversidade em termos tecnológicos quando comparada às demais Fases de 

ocupação do Justino, com presença de instrumentos muito simples (expeditos). 

(03) Existência de percutores maiores e mais pesados que nas demais ocupações. 

(04) Presença de núcleos muito pouco explorados no conjunto artefatual, sendo que em 97,05% 

foram explorados os planos de percussão cortical. 

Com o advento da tecnologia cerâmica e aumento significativo do número de sítios 

na área, poucas foram as mudanças observáveis na organização tecnológica lítica. A indústria ainda 

é expedita, com preferências pelo uso do sílex e arenito silicificado, entretanto, esses tipos de 

matéria-prima passam a ser evidenciados em maior quantidade nos sítios classificados como de 

atividades específicas, tais como o Curituba II e o Topo. Acreditamos que tal realidade diz respeito 

aos aspectos de durabilidade e flexibilidade desse tipo de material para a produção dos implementos 

líticos. 
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Tabela 7.5 – Conjuntos artefatuais dos sítios analisados, Área 03: 
 Artefatos Lascas brutas �úcleos Percutores Resíduos Polidos 

Porto Belo I 17,24 17,24 3,44 -- 58,62 3,44 
Porto Belo II 5,49 16,48 4,39 -- 73,62 -- 

Cabeça de Nego 8,52 12,50 3,40 1,70 75,56 -- 
Curituba I 4,55 13,47 4,18 4,37 73,40 -- 
Curituba II 16,12 12,90 6,45 3,22 61,29 -- 
Ouro Fino -- 37,50 25,0 25,0 12,50 -- 
Tanques -- 18,18 18,18 -- 63,63 -- 
Topo 16,66 17,94 6,41 0,64 58,33 -- 

Fazenda Velha I 10,52 26,31 10,52 31,57 21,05 -- 
Fazenda Velha II 55,56 44,44 -- -- -- -- 
Saco Onça I 3,12 21,87 6,25 18,75 50,0 -- 
Saco Onça II 55,55 22,22 -- 11,11 61,11 -- 
Vitória Régia I 14,11 17,64 4,70 8,23 55,29 -- 
Vitória Régia II 17,39 34,78 -- 8,69 39,13 -- 
Vitória Régia III 11,11 22,22 11,11 -- 60,0 -- 

JU
ST

I�
O
 Fase 01 11,76 29,41 15,68 7,84 35,29 -- 

Fase 02 4,53 12,98 4,38 2,59 75,64 -- 
Fase 03 9,48 16,92 4,10 5,12 62,35 -- 
Fase 04 4,54 7,26 2,11 2,11 83,95 -- 
Fase 05 1,35 4,34 1,35 1,35 91,0 -- 

 

7.4. Matéria-prima: 

  A matéria-prima, ou melhor, a má qualidade de matéria-prima para a produção de 

conjuntos artefatuais líticos foi apontada, inicialmente, como a responsável pela não-filiação das 

indústrias líticas em Xingó à Tradição Itaparica (Silva et alli, 2001). Sem adentrarmos em discussões 

conceituais, acreditamos que a matéria-prima por si só não seria responsável por essa falta de 

conexão entre os conjuntos artefatuais.  

  A matéria-prima mais utilizada sem dúvida é o quartzo, sobretudo nos conjuntos 

artefatuais evidenciados no sítio Justino, principalmente quando associada aos períodos de ocupação 

semi-permanente do sítio, isto é, quando era utilizado como base/ habitação. Nos demais sítios, por 

mais que em alguns momentos o quartzo seja superior, há um equilíbrio entre os diferentes tipos de 

rochas utilizadas para a fabricação de ferramentas líticas, sendo que em alguns deles (Curituba II, 

Ouro Fino e Vitória Régia II), nem mesmo foi evidenciado esse tipo de material. 

  Se pensarmos, no entanto, em termos de preferência de uma rocha para a produção 

das ferramentas líticas utilizadas pelos artesãos pré-históricos em Xingó, podemos indicar o sílex e o 

arenito silicificado. A análise dos conjuntos artefatuais em suas totalidades indica que foram essas as 

rochas mais utilizadas para a produção dos poucos itens de ‘curadoria’ (ou pelo menos, mais bem 

manufaturados e acabados) evidenciados nos sítios, além disso, outras características podem ser 

apontadas: 

(01) O uso do sílex e arenito silicificado (em alguns casos quartzito), está relacionado aos sítios 

de atividade específica, como é o caso do Curituba II, Ouro Fino, Vitória Régia II e Topo. 
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(02) Nos sítios onde o grupo (grupos) permanecia maior parte do tempo, provavelmente 

relacionado às atividades doméstico-cotidianas (sítio base/habitação), percebe-se o uso 

majoritário do quartzo, geralmente associado a uma quantidade significativa de resíduos de 

lascamento do tipo expedito; no caso algumas Fases de ocupação do Justino e o Curituba I. 

Gráfico 7.6 – Uso do quartzo nos sítios em estudo (em porcentagem): 
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Legenda para eixo x: 1 = Porto Belo I; 2 = Porto Belo II; 3 = Cabeça de Nego; 4 = Curituba I; 5 = Curituba II; 6 = Ouro Fino; 7 = Tanques; 8 = Topo; 9 = F. Velha 
I; 10 = F. Velha II; 11 = Saco da Onça I; 12 = Saco da Onça II; 13 = Vitória Régia I; 14 = Vitória Régia II; 15 = Fase 01; 16 = Fase 02; 17 = Fase 03; 18 = Fase 
04; 19 = Fase 05. 
 
Gráfico 7.7 – Uso do sílex, dados comparativos entre Fase 04 do Justino, Curituba I e principais sítios de atividades 
específicas: 
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Legenda: 1 = Fase 04; 2 = Curituba I; 3 = Curituba II; 4 = Ouro Fino; 5 = Topo; 6 = Tanques; 7 = V Régia I; 8 = V, Régia II; 9 = S. Onça I; 10 = P. Belo I; 11 = P. 
Belo II. 

 
Gráfico 7.8 – Uso das principais matérias-primas nas Fases de ocupação do Justino, dados comparativos: 

 
Nesse caso, nossa maior hipótese diz respeito ao fato de que a matéria-prima lítica 

pode ser utilizada em nossa área de estudo como índice para mapear as atividades desenvolvidas no 

sítio arqueológico, ou seja: (01) Sílex e arenito silicificado relacionados à produção de artefatos mais 
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bem acabados, flexíveis e versáteis, produzidos para execução de atividades mais específicas (a 

pesca, por exemplo). (02) Quartzo relacionado à produção de artefatos de uso momentâneo, sem 

que houvesse grande empenho no processo redutivo ou modificações significativas após a 

debitagem. Eram preferidos suportes corticais, pouco ou nada retocados, mas com bordo 

suficientemente cortante para o desempenho da atividade social. 

 Gráfico 7.9 – Uso das principais matérias-primas nos sítios Curituba I, Curituba II, Porto Belo I e Vitória Régia I, dados 
comparativos: 
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Tabela 7.6 – Matérias-primas dos sítios analisados, Área 03: 

 Quartzo Sílex Arenito S. Quartzito Granito Ocre Hialino Pegmatito Calcedônia 
Porto Belo I 13,79 44,82 17,24 10,34 3,44 6,89 3,44 -- -- 
Porto Belo II 64,83 20,87 6,59 4,39 2,19 1,09 -- -- -- 

Cabeça de Nego 43,70 31,11 16,69 5,92 1,48 1,48 -- -- -- 
Curituba I 75,95 9,47 7,10 5,10 1,63 0,54 -- 0,18 -- 
Curituba II -- 88,70 3,22 4,83 3,22 -- -- -- -- 
Ouro Fino -- 62,50 25,0 12,50 -- -- -- -- -- 
Tanques 27,27 45,45 18,18 -- 9,09 -- -- -- -- 
Topo 50,64 35,89 7,69 1,92 1,28 2,56 -- -- -- 

Fazenda Velha I 21,05 26,35 5,26 10,52 36,84 -- -- -- -- 
Fazenda Velha II 4,44 66,66 -- -- -- -- -- -- -- 
Saco Onça I 25,0 28,12 18,78 9,37 15,62 -- -- -- 3,12 
Saco Onça II 76,47 11,76 5,88 5,88 5,88 -- -- -- -- 
Vitória Régia I 11,76 54,11 11,76 2,35 10,58 2,35 -- -- 2,35 
Vitória Régia II -- 56,52 21,73 8,69 13,04 -- -- -- -- 
Vitória Régia III -- 90,0 10,0 -- -- -- -- -- -- 

JU
ST

IN
O
 Fase 01 52,94 15,68 11,76 9,80 9,80 -- -- -- -- 

Fase 02 57,37 4,37 30,63 2,43 3,56 -- 1,62 -- -- 
Fase 03 45,26 19,18 27,10 5,37 3,06 -- -- -- -- 
Fase 04 73,01 10,89 13,09 0,30 1,51 0,20 1,00 -- -- 
Fase 05 74,81 12,45 4,37 222 5,45 0,27 0,63 -- -- 
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CCOO��SSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFII��AAIISS  

 

  Finalizar um trabalho, sobretudo uma tese de doutoramento é uma tarefa difícil. 

Talvez mais difícil que o desenvolvimento da pesquisas, da elaboração das hipóteses, da 

problematização à sistematização dos dados empíricos, perpassando pelas escolhas e perspectivas pelas 

quais traçamos nosso objetivo. 

  Essa tese foi um desafio em todas suas etapas, principalmente se pensarmos na 

complexidade que envolve todas as questões arqueológicas para Xingó: (01) Seus conjuntos artefatuais não 

apresentam similaridades com as áreas circunvizinhas, sobretudo as ferramentas líticas e a tecnologia 

cerâmica; (02) O sítio Justino, modelo gravitacional nessa tese e em outros trabalhos, apresentou datações 

antigas em torno de 9000 anos A.P.; surgimento da tecnologia cerâmica no holoceno médio, por volta de 

4500 anos A.P.; sem falar nos 182 esqueletos evidenciados. 

Em função dessas e outras tantas características, discussões arqueográficas, 

metodológicas e conceituais surgiram (e surgem), relacionadas ao Justino. Por ser um sítio em 

terraço fluvial, área sujeita à dinâmica de um grande rio, o São Francisco – que tem cooperado 

efetivamente para as mudanças na paisagem ao longo dos anos (e, diga-se de passagem, muitos 

anos); espera-se encontrar um assentamento com estratificação no mínimo complicada, além de 

desarranjos estruturais que, a priori, não possibilitariam (ou permitiriam) uma sistematização 

coerente dos dados empíricos em função dos prováveis movimentos verticais das peças, misturas 

entre camadas arqueológicas, impossibilitando uma compreensão inequívoca do que preferimos 

denominar solos paleoetnográficos de ocupação por meio do método de superfícies amplas. 

 Aliás, cada vez mais acreditamos que o método instituído por André Leroi-Gourhan 

seja um procedimento epistemologicamente eficaz, realmente responsável por trazer à luz a coerência 

interna de um assentamento em termos organizacionais, pelo qual o contexto arqueológico é 

demonstrado empiricamente por técnicas de campo controladas que, somadas aos trabalhos laboratoriais 

e reflexões teórico-conceituais, são capazes de habilitar considerações muito mais assertivas por meio da 

observação e manipulação dos fenômenos em pré-história. Obviamente não podemos nos esquecer do 

caráter inter e multidisciplinar de nossa disciplina, fato que exige pesquisas em outras áreas do 

conhecimento, principalmente o fator geo (Morais, 1999a), da Antropologia (sempre muito presente nas 

discussões arqueológicas), da Biologia, sobretudo da Ecologia, além do papel atual das Ciências da 

Engenharia e Informática, capazes de sistematizar nossos dados de maneira ágil e didática. 

Ademais, finalizamos esse trabalho acreditando nos pressupostos de totalidades 

sociais mesmos para os contextos de ocupações humanas pré-históricos, onde nossas referências são 
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os vestígios materiais, os magros testemunhos indicados por Leroi-Gourhan (2001). Magros, mas 

não menos objetivos. Retomaremos essa questão mais tarde. 

Voltando a discussão inicial, nossa intenção, a princípio, era estudar exclusivamente 

a organização tecnológica lítica. Quando nos propusemos a mudar o eixo da pesquisa, voltando 

para uma perspectiva intra-sítio do Justino com vistas à compreensão dos demais assentamentos 

que, supostamente, representavam o surgimento de novas estruturas sócio-culturais e econômicas, 

marcadas pelo advento da cultura cerâmica e semi sedentarização do grupo; sentimos muito receio 

de lidar com todas essas questões. Não era um desafio, era necessário buscar dados concretos nos 

solos de ocupação dos sítios e na paisagem de forma que pudéssemos entender e explicar Xingó. 

Já conhecíamos parcialmente o material lítico e cerâmico em função de vários 

estágios realizados na região, assim, após observação sistemática de toda a produção cartográfica da 

área, nos debruçamos durante um ano inteiro (2005) em leituras diárias, proveitosas, porém 

cansativas; buscando alicerces conceituais que pudessem cooperar com as perspectivas mentalmente 

traçadas. Hipóteses iam sendo levantadas, dados cruzados, algumas vezes em forma de 

fluxogramas, outras dispostas em mapas da área e, na maioria das vezes, por anotações presas por 

adesivos nas paredes dos escritórios, no laboratório e em casa.  

As leituras, que não cessaram até ontem, quando finalizamos a redação dessa tese; 

iam sendo realizadas concomitantemente com a sistematização dos dados empíricos advindos das 

análises estatístico-comparativas dos conjuntos artefatuais líticos; do exame e organização dos 

mapas dos sítios (que só no Justino são mais de duzentos exemplares); da observação da 

estratificação e do contexto estratigráfico dos remanescentes culturais; dos sítios e suas distribuições 

espaciais e, portanto, do contexto locacional; dos terraços e do entorno, nesse caso, do contexto 

ambiental regional; exercícios realizados por meio de registros fotográficos, da observação da 

paisagem atual e, principalmente, por aqueles que convencionamos chamar ‘olhos’, amigos que 

pacientemente nos respondiam as mais diferentes questões; além de conversas informais com 

ribeirinhos. Seria injusto não apresentarmos o papel fundamental da nossa mais importante ‘visão’ 

sobre os processos de escavação: todas as minúcias, advindas do processo da mega-escavação do 

Justino, foram nos dadas pela arqueóloga Cleonice Vergne. 

Precisávamos entender o rio, a caatinga, os diferentes compartimentos 

componentes da paisagem e, sobretudo, elucidar o contexto sistêmico em um exercício reflexivo de 

como seria o modo de vida e dinâmica cultural em nossa área de pesquisa, buscando possibilidades 

e limitações para questões acerca da mobilidade, da realização das atividades cotidianas, das 

seqüências operacionais e, conseqüente, organização tecnológica, da função de sítios e do sistema 
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regional de assentamento. Buscar modelos mais assertivos do que inferidos onde o contexto 

arqueológico nos habilitasse em condições reais para interpretarmos o sistêmico. 

 Foi nesse momento que passamos a nos interessar pela paisagem (‘arqueológica’) e 

que descobrimos o conceito de persistent places (Schlanger, 1992). Derivado/ extraído da abordagem 

de lugar, assim como outros tantos ramificados de um dos mais importantes e interessantes artigos de 

Lewis R. Binford (1982, ver também 1983e, 1987, 1990, 1992), em que o autor amplia noção de sítio 

arqueológico, sem desmerecê-lo, mas apontando para a necessidade de compreensão dos não-sítios e, 

principalmente, da importância em entender as inter-relações entre sítios contemporâneos de uma área.  

Para tanto, teve como alicerce os preceitos estabelecidos no estudo com os 

Nunamiut1, em que Binford inaugura na literatura a etnoarqueologia, estabelecendo os princípios da 

teoria de médio alcance para a Arqueologia que, grosso modo, seguiria os parâmetros do método 

hipotético-dedutivo sob a égide, sobretudo hempeliana, de estágios sucessivos da observação: (01) 

formação de hipótese em forma de uma lei geral; (02) dedução das conseqüências dessa lei; (03) 

composição destas conseqüências com o que é observado (Jevons, 1959. Apud: Losee, 1979, p.170). 

Entre um dos vários resultados dessas observações sistemáticas com sociedades viventes, Binford 

indica que existe uma imensa diferenciação entre os assentamentos contemporâneos, de acordo com o 

tipo de atividade que foi desenvolvida do local, época do ano (sazonalidade) e, principalmente, 

conforme as estratégias utilizadas pelo o grupo para supressão de suas necessidades2. O trecho abaixo é 

extremamente esclarecedor, não necessitando de qualquer análise interpretativa por nossa parte: 

“Foi nisso que me concentrei. Fui expandindo meu interesse em aprender mais sobre esse 
mundo. Então eu adquiri condições de estabelecer índices de como se transportava a carne na 
primavera. A seqüência de partes anatômicas que eles usavam no outono, o transporte para a 
base residencial, que era diferente do que era consumido no acampamento. Sabia a 
quantidade de alimentos que era comida por gênero no acampamento, e as várias formas de 
cozimento dos alimentos. Tudo isso de maneira associada, e que teve início somente com o 
estudo do caribu. Então eu voltei com uma boa compreensão de como o sistema cultural dos 
Esquimós estava integrado intelectualmente, em termos de trabalho, organização de 
atividades, produção de sítios arqueológicos, e o mais importante como ficavam os ossos do 
caribu depois de ter sido processado de vários modos” (Binford, 2006, p. 98).  

 

                                                             
1 Para narração das causas, ver o texto de 2006. Para especificações 1978b. 
2 O substantivo ‘necessidade’ tem significado (e significância) múltiplo ou amplo. Acredito que envolve desde fatores de ordem fisio-
biológica (alimentação, proteção, apropriação de ‘bens naturais’, escolhas de locais ideais na paisagem para o assentamento, 
compartimentos geomorfológicos a serem percorridos durante o ano etc.) e, nesse caso, tendo como enfoque o ecossistema, ou seja, 
estudos em ciências naturais (�aturwissenschaften); além das ‘coisas do espírito’, estas últimas compreendidas como o foco das 
ciências sociais, as Geisteswissenschaften à moda de Dilthey que, segundo Velho (2001), foi uma solução ‘elegante’ para resolver a 
dicotomia entre natureza e cultura instaurada nas ciências do XIX. Se pensarmos que a dicotomia tem sido repensada nos últimos anos, 
conforme o mesmo Velho (2001) entre outros já citados, não faz sentido a ‘adjetivação’ (orgânica, subsistência, culturais, ideológicas, 
ritualísticas etc.), como sublinhei em vários outros termos utilizados nesse texto. Aliás, nos trabalhos de Binford, mesmo com enfoque 
stewardiano, onde a subsistência é supervalorizada, acredito que o autor vem ampliando sua visão de como as coisas vieram a ser como 
são e, desse modo, avançando em uma concepção muito mais arqueológica e, binfordiana, do comportamento e dinâmica cultural em 
pré-história (para detalhamentos vide Binford, 2001). 
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Apesar de não ter sido explicitado no subcapítulo 1.4 (página 74), discorrer sobre 

lugares persistentes é diferente de falar em multicomponencialidade, isto é, o uso do primeiro 

pressupõe que houve (ou há) no local sob intervenção, condições tais que permitiram sua ocupação e 

reocupação em longa duração, diferente de um único sítio (ou conjunto de sítios) com níveis líticos e 

lito-cerâmicos (Silva-Méndes & Fagundes, 2007).  

Um sítio (ou sítios) multicomponencial pode ser integrante de um lugar persistente, 

mas a abordagem implica na ampliação da noção de sítio arqueológico, compreendendo os espaços 

sociais, os não-sítios, as ocorrências arqueológicas; muito próximo ao que Mauss definiu como 

domínio em sua noção de estabelecimento (1974c), todavia em um sentido mais específico para o 

uso em Arqueologia, pois sob a ótica dos lugares persistentes pressupõe-se a paisagem em sua 

totalidade, em que o Locus de ocupação ultrapassa o sítio arqueológico, estando constituído por 

elementos bem demarcados no sistema sócio-cultural por meio de fronteiras estabelecidas enquanto 

elemento de significação (mesmo que fluídas), e formados por todos os locais de uso continuado, 

tanto em uma perspectiva sincrônica, quanto diacrônica (vide discussão na página 81). Dessa forma, 

a intenção do conceito é mapear a utilização em longa duração dos Loci, refletindo sobre as 

condições que permitiram certas escolhas/ estratégias e as inter-relações entre sociedade versus meio 

que, ao final desse doutoramento, nos aparece de maneira distinta do que concebíamos.  

Uma das principais causas que incitou essa mudança foi a leitura de “Ensaio sobre 

as variações sazoneiras das sociedades esquimó” que, a princípio, se deu frente à necessidade de 

compreender o ‘conceito de estabelecimento’ (ou assentamento). O estudo de Marcel Mauss sobre a 

morfologia social Esquimó, definido como: “(...) a ciência que estuda, não apenas para descrevê-

lo, mas também para explicá-lo, o substrato material das sociedades, isto é, a forma que elas 

ostentam ao se estabelecerem no solo, o volume e a densidade da população, a maneira como esta se 

distribui, bem como o conjunto das coisas que servem de base para a vida coletiva” (Mauss, 1974c, 

p.237) [Grifo nosso], teve como preocupação conceitual-reflexiva e explicativa a compreensão de 

como essa morfologia estaria conexa com as demais características estruturais de uma sociedade, 

prenunciando a tríade que o autor discutiria em vários ensaios: biológica, psicológica e social 

(Mauss, 1974a, 1974b, 1974c, 1974d, 1993, 2003).  

Essa obra acabou por representar um marco epistemológico para a compreensão 

das relações homem versus meio, sendo o primeiro impulso teórico de Mauss em direção ao 

‘homem total’ (Karsenti, 1997, 1998; Di Deus, 2007) e, portanto, à semente que sistematizaria, anos 
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mais tarde, o fato social total, definido e postulado em sua obra-prima: “O ensaio sobre a dádiva” 

(Mauss, 1974b)3. 

Assim, nossa ênfase ao trabalho de Marcel Mauss (1974c) foi dada em primeiro 

plano ao conceito de estabelecimento (ou assentamento), enquanto unidade territorial, solidária com as 

demais estruturas do grupo e, portanto, integrante do fato social total para, posteriormente, a sua 

compreensão do homem total (Karsenti, 1997) e de suas relações com a natureza. Foi justamente por 

isso, que definimos a paisagem ‘arqueológica’, como compreendida dentro desse aspecto totalizante, 

destacando o modo pelo qual o ambiente age sobre o grupo social, sobre a coletividade. A paisagem é 

também compreendida como uma entidade dotada de significação e, nesse caso, adquirindo dimensão 

de ordem sociológica, histórica e fisio-psicológica, ou seja, definida e integrada à sociedade, por meio 

de sua materialidade física, bem como de sua imaterialidade representada pelos aspectos de 

significação que adquire ao longo do tempo por meio dos aparatos técnicos e cognitivos.  

Logo, sob esse viés, as relações homem versus meio não são compreendidas como 

um modo de superação das necessidades de subsistência, como dado na ecologia cultural de Julien 

Steward (por exemplo), mas enquanto um modo eficaz de regulação entre os fatores de ordem 

ambiental e as estruturas sócio-culturais4. O modo de vida, nesse caso, é dado por questões 

relacionadas ao social, mas não distanciadas da natureza, o que nos permite inferir que cultura e 

natureza são fenômenos de totalidade, em um sistema harmônico e interconectado, de forma a garantir 

uma unidade coesa e de equilíbrio entre ambos, se assim podemos nos reportar. 

Além do mais, o melhor das conclusões de Mauss é sua rejeição a uma explicação 

baseada exclusivamente no determinismo geográfico ou ecológico em que as causas das mudanças 

no estabelecimento estejam regidas por ações climáticas/ ambientais, uma vez que as ‘rupturas 

sociais’ a cada estação (inverno e verão) são dadas em ‘Variações Sazoneiras’ por aspectos 

religiosos, jurídicos, ideológicos e culturais que, do mesmo modo, não concedem a obra um caráter 

de determinismo social ou cultural. Para Mauss, os fatores técnicos e biológicos não são suficientes 

para a compreensão das relações entre natureza e cultura e, portanto, dos fenômenos sociais. Eles 

estão presentes em parcelas significativas na antropologia maussiana e, por isso, podemos apresentá-

la como ancorada nas relações entre o social, a cultura e o ambiente (Karsenti, 1998; Sigaud, 1999; 

Lanna, 2000; Fournier, 2003; Di Deus, 2007). 

                                                             
3 A Revista M.A.U.S.S. (Movimento antiutilitarista nas Ciências Sociais) criada por Alain Caillé (disponível on-line) talvez seja o maior 
canal de propagação da obra de Marcel Mauss na atualidade. 
4 Que, aliás, influenciou por muito tempo a obra de Binford, uma vez que a rigidez dos anos de 1970/1980 acabou por abarcar nova 
compreensão do fenômeno cultural (ver nota 40, p. 54. Binford, 2001, 2006). De qualquer forma, como aqui já discutido, é possível 
observar essa influência stewardiana na compreensão ‘processual’ das relações ambiente versus cultura, sendo o primeiro definido por 
seu caráter funcional e adaptativo, enquanto a cultura, entendida com um fenômeno estável, não cooperaria para as mudanças ou 
variabilidade em termos organizacionais. Assim, é o modo de uso do meio que indica a mudança comportamental, permitindo a 
possível variabilidade na organização sócio-econômica e, portanto, sobre o modo de vida. 
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Na mesma direção, a leitura nos habilitou a considerar que o objetivo de ‘Variações 

Sazoneiras’ foi à busca por uma explanação assertiva acerca das relações entre a morfologia social e 

suas inter-relações com as demais estruturas e com o ambiente. Em nenhum momento Mauss 

desconsidera a importância desse último sobre a sociedade, destacando, inclusive, a relevância daquilo 

que definimos como geoindicadores, seguindo as indicações de Morais (1999a, 2006). Ao discutir 

sobre a antropogeografia de Ratzel, Mauss faz as seguintes observações: “Para que os homens se 

aglomerem, em vez de viverem dispersos, não basta que o clima ou a configuração do solo os convide; 

é também preciso que sua organização moral, jurídica e religiosa permita a sua vida em aglomeração 

(...) o fator telúrico deve ser colocado em relação com o meio social na sua totalidade e complexidade. 

Não pode isolar-se deste. Assim, também, quando se estudam os efeitos, é em todas as categorias da 

vida coletiva que as repercussões devem ser consideradas. Todas essas questões não são, portanto, 

questões geográficas, e sim propriamente sociológicas” (Mauss, 1974c, pp. 241 - 242). 

A genialidade do texto está, assim, nesse equilíbrio entre os ‘fatos’, alertando o leitor 

da necessidade de compreender o modo de vida e dinâmica cultural como imbricados em relações tais 

que é impossível compreender o fenômeno humano de maneira isolada de seus aspectos ambientais/ 

ecológicos, biológicos, técnicos ou sócio-culturais5. A totalidade deve ser entendida até pelo modo que 

a sociedade se estabelece na paisagem, em seu meio físico-biótico e, por isso, declaramos a sua 

importância para os estudos arqueológicos que pretendem se enveredar para um caminho, sem volta, 

entre as relações contexto arqueológico versus contexto sistêmico versus paisagem. 

O “homem total” de Marcel Mauss (Karsenti, 1997, 1998; Lanna, 2000; Fournier, 

2003; Di Deus, 2007), em sua tridimensionalidade postulada em muitos de seus ensaios, é 

responsável por uma guinada nos estudos do social em Sociologia e Antropologia e, portanto, 

podendo ser considerado um avanço epistemológico para as ciências sociais e humanas. Baseando-

se nessa consideração, a abordagem nos serviu de alicerce conceitual em Etnologia para 

compreender as inter-relações para a Arqueologia entre: homem versus paisagem (os 

geoindicadores de Morais, 1999a), o complexo situacional de sítios (Binford, 1980, 1982) e o 

conceito de lugares persistentes (Schlanger, 1992), cooperando para a construção de nosso modelo 

de sistema regional de assentamento em terraços, não distanciando cultura e natureza, mas 

integrando-as na busca dessas totalidades sociais6.  

Concordamos com Di Deus (2007) quando afirma que os insights de Mauss precedem 

uma análise ecológica, sem apelos deterministas à compreensão do modo de vida e dinâmica cultural por 

meio da observação e explanação acerca dos fenômenos sociais. Mauss não rejeita, dessa forma, a 

                                                             
5 Adicionaríamos históricos. 
6 Por isso, em vários momentos nessa tese, pincelamos nossa simpatia pelo modelo ecossistêmico e não determinista de Silva-Méndes (2007). 
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influência dos fatores naturais, o que é recusado é admitir o determinismo da abordagem antropogeográfica 

de Ratzel, do mesmo modo que não há postulado nem em ‘Variações Sazoneiras’, ou qualquer outro de 

seus textos, qualquer indicação de determinismo (histórico ou cultural). Para ele apenas por meio de uma 

visão total e integrada da natureza e cultura à compreensão dos fenômenos sociais é que se poderia explicar 

a morfologia social de uma dada sociedade e, dessa forma suas estruturas de maneira sistêmica, 

prenunciando como já afirmando, o fato social total e o conceito de ‘dádiva’7. 

Assim, declaramos nossa crença na contemporaneidade do discurso mauassiano e, 

principalmente, sua aplicação para compreensão contextual para a Arqueologia. 

Completando o raciocínio acima, partimos para outra discussão. Do mesmo modo 

que o fato histórico é a chave mestra para qualquer historiador, a matéria-prima para compreensão, 

interpretação e explanação dos acontecimentos pretéritos; para arqueólogos a palavra-chave ou 

elemento básico é o contexto. Constantemente nos reportamos ao contexto enquanto uma unidade 

básica interpretativa. O artefato no diz pouco (ou nada quando fora de seu ‘contexto’), as estruturas 

devem estar devidamente mapeadas em suas dimensões horizontal e vertical; sítios isolados nos 

respondem sobre uma realidade fracionada. O contexto pressupõe totalidade. 

Todavia, devemos deixar explícito o nível desse contexto, uma vez que o termo é 

por nós concebido como plural. Assim, há diferentes contextos para o ofício do arqueólogo que 

devem ser respeitados e interconectados. Partindo do estratigráfico (diacrônico); da distribuição 

espacial dos vestígios (sincrônico); do domínio de Mauss que supõe a interlocução entre as partes 

constitutivas de um lugar; ou do complexo situacional de sítios à moda binfordiana; seguindo pela 

distribuição de diferentes sítios em diferentes compartimentos que constituem uma paisagem 

(arqueológica); além das distintas associações entre trabalho, organização tecnológica e estratégias/ 

escolhas. Como apontamos na página 81, os contextos dessa tese podem ser resumidos linearmente 

em: artefatos – concentrações/associações e estruturas, fatores relacionais – sítios arqueológicos – 

estabelecimentos – lugares persistentes – sistema de assentamento – paisagem. Esse todo, em 

contextos específicos, constitui nosso lugar persistente. 

Foi por meio da remontagem desses contextos que nos permitiu averiguar e 

acreditar em lugares persistentes em Xingó, representados pelo uso continuado de compartimentos 

bem definidos da paisagem, interconectados, e indicando as escolhas realizadas pelo grupo (ou 

grupos) em detrimento de outras possíveis. O uso das áreas de curva do rio para a base residencial, a 

escolha de locais propícios para a pesca8, da mobilidade mapeada pelos registros rupestres e 

ocorrências, enfim, a disposição espaço-temporal do contexto arqueológico permitiu a elucidação 

                                                             
7 Que, sucintamente, podemos resumir como sendo a regra básica de estruturação e mudança da morfologia social, em que os 
fenômenos econômicos, morais, estéticos, religiosos e jurídicos não são realizados pelo contrato pura e simplesmente, mas por meio das 
obrigações de dar, receber e retribuir, voluntariamente, a priori, mas com prescrição da força se necessário (Lanna, 2000). 
8 Corredeiras, como apontadas por Nunes (2007). 
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dos sistemas de significação, pelo menos em parte, que constituíam as estruturas sócio-culturais do 

grupo enquanto sociedade.   

A título de recordação, definimos cinco lugares persistentes em Xingó, ancorados 

nos pressupostos de Binford de complexo situacional de sítios e caracterizados pelo uso em longa 

duração pelos grupos pré-históricos, a saber: 

(01)  Complexo 01 – sítios de curva de rio, local propício ao estabelecimento de sítios 

residenciais em função das potencialidades e, em nosso caso, comprovado pelo registro 

arqueológico. 

(02)  Complexo 02 – áreas das cachoeiras, compreendidas como locais propícios à pesca, 

inclusive em tempos históricos (Nunes, 2007), sobretudo em época de piracema. Os sítios 

Topo, Tanques e Ouro Fino trazem em seus registros os indicativos de tais atividades. 

(03) Complexo 03 – sítios dispostos ao longo dos terraços, com remanescentes culturais 

distribuídos de forma a indicar seus usos como acampamentos temporários de atividades 

especializadas e, no caso do Vitória Régia I, mais tardiamente, como habitação. 

(04)  Complexo 04 – riachos intermitentes que serviriam como rotas de acesso entre os terraços e 

o pediplano sertanejo. 

(05)  Complexo 05 – abrigos com presença de registros rupestres. 

Assim, entre indagações e hipóteses, surgiram considerações significativas sobre o 

sistema de assentamento em terraços para a Área Arqueológica de Xingó que não explicam a área 

em todas as suas particularidades, mas que cooperam para estabelecer um quadro referencial sobre 

Xingó, fornecendo dados importantes para nortear pesquisas futuras, inclusive que poderão refutar 

nossas inferências e explanações, afinal isso é fazer ciência, uma vez que não há saber cristalizado/ 

imortalizado, ao contrário todo conhecimento é construído, desmontado, pensado, refletido, para 

novamente ser reconstruído, desmontado etc. Acreditamos que uma das metas dos estudos 

científicos é a elaboração de interpretações sistemáticas dos fenômenos e, dessa forma, toda e 

qualquer ciência é falível, sobretudo quando se trabalha com parcelas do comportamento humano. 

Relembrando, sobre o Justino acreditamos que para a compreensão desse 

assentamento foi imprescindível a busca de modelos etnográficos sobre comportamento e padrões 

organizacionais em pré-história que, a essa altura, acreditamos não ser necessário entrar em detalhes. 

No capítulo 01, a interconexão entre Xingó e a Etnoarqueologia, até certo ponto, está dispersa e não-

sistemática (reconheço), principalmente em função da falta de modelos seguros em longa duração 

para o Nordeste brasileiro, ímpar em vários aspectos, sobretudo quando pensamos no vale do São 

Francisco (Ribeiro, 1970; Galvão, 1979; Etchevarne, 1991; Baptista, 1992; Barreto Filho, 1993; 

Oliveira, 1994, 1998, 1999; Arruti, 1996, Souza, 1996; Matta, 2005). Todavia acreditamos ter sido 
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um exercício extremamente necessário e poderoso, pois nos permitiu delinear, como muitas vezes 

foi destacado, o que seria ou não possível abordar em dimensões históricas, culturais, ideológicas e 

ecológicas/ ambientais.  

A dispersão, logo, é decorrente de alertas constantes de anacronismos que têm sido 

realizados tanto em Arqueologia quanto em Antropologia, muitos desses procedimentos 

anacrônicos estabelecidos sob falsos alicerces dos modelos propostos por Binford (1980), 

procedimentos esses que não condizem à intenção do autor, contribuindo para uma confusão 

reducionista de conceitos tais como coletor e forrageiro; expediência e curadoria; tipos e função de 

sítios etc. (Chatters, 1987), dando-lhes um caráter de razão prática, reduzindo as relações sociais 

(totais), envolvidas nesses processos entre meios e fins (para usar a conceito de Sahlins, 1979). Em 

outras palavras: “Este tem sido um erro recorrente na arqueologia, vale dizer, do uso de modelos 

etnográficos transpondo-os anacronicamente ao registro arqueológico sem qualquer procedimento” 

(Silva-Méndes, 2007, p.443). 

Mesmo com limites procedimentais, de qualquer forma, com segurança podemos 

afirmar que a analogia etnográfica é um ponto inicial de oferecer estruturas de referência para a 

compreensão e explanação da dinâmica de formação do registro arqueológico e, talvez mais 

importante ainda, permitindo que trabalhemos com certa garantia até onde ir ou extrapolar acerca do 

contexto arqueológico, inferindo com um grau maior de assertividade sobre fenômenos observados 

(Binford, 2006). Nesse caso, nos permite abarcar um número maior de categorias interpretativas 

para a compreensão do contexto arqueológico em termos de comportamento e dinâmica cultural, o 

que não nos habilita a transpor para o registro arqueológico o mundo vivente sem procedimentos 

metodológico-conceituais sobre a dinâmica da paisagem, suas inter-relações e conexões, tanto com a 

sociedade outrora em seu contexto sistêmico, quanto relacionado aos processos formativos. 

Outro assunto que se fez imperativo foi à compreensão efetiva sobre o que é um 

terraço fluvial (formação e mudanças). Entretanto, um grande problema foi que não encontramos na 

literatura geomorfológica uma explicação sobre as relações em canyons e terraços. Do mesmo 

modo, fundamentais foram as relações: ‘área arqueológica’ versus ‘sítio’ versus ‘cheias do São 

Francisco’ versus ‘ocupações pré-históricas’. Nos registros históricos da região, sobretudo durante os 

séculos XVIII e XIX, há apenas a menção de uma grande cheia que inundou Piranhas (AL), na 

segunda metade do século XIX (Nunes, 2007). Durante a primeira metade do século passado, ou 

seja, antes da construção das hidrelétricas, conversando com muitos ribeirinhos, nenhum se recorda 

de cheias que ‘invadissem’ os terraços. Obviamente as condições estruturais do ambiente na 

passagem do pleistoceno para o holoceno até o holoceno médio não eram as mesmas observadas há 

poucos séculos ou décadas atrás. Alterações no nível do mar; períodos mais secos sobrepostos aos 
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mais chuvosos; e várias outras situações em regiões além de nossa área de pesquisa (uma vez que 

não é insensato reafirmar que as cheias do São Francisco independem do clima regional), devem ter 

alterado sensivelmente o volume de água e o regime de cheias do Velho Chico. 

Por não ter planícies de inundação a partir da cidade baiana de Paulo Afonso, a 

velocidade das águas que adentravam no canyon supostamente seria surpreendente, sobretudo na 

área arqueológica 01 (entre Paulo Afonso e os afloramentos da formação Tacaratu). Quando essas 

águas chegavam a primeira grande curva do rio, na confluência com o riacho Talhado, 

hipoteticamente poderíamos imaginar a grande perturbação que causaria nos terraços, talvez por isso 

que o registro arqueológico do São José II ocorra abaixo de 3 m de profundidade (?). 

No próximo trecho o canyon se alarga e a ‘força’ e velocidade das cheias podem ter 

se dissipado ao longo dos próximos 10 km que separam o São José II do sítio Justino, inclusive 

utilizando o leito dos riachos como áreas de inundação. Nossos questionamentos, desde o início, 

sempre foram: Como as cheias anuais do São Francisco sedimentaram e alteraram o registro 

arqueológico? Qual a influência dos processos de deposição coluvial e dos processos erosivos? Como 

a dinâmica do rio influenciou a organização social e o modo de vida das populações pré-históricas?  

Novamente recorremos à distribuição espacial dos vestígios e associações, pois foi 

assim que sistematizamos nosso modelo ocupacional para o sítio Justino em cinco fases distintas, 

respeitando as indicações de Landim Dominguez & Britcha (1997) e os estudos da ritualidade 

funerária (Vergne, 2004), sendo que estes últimos delimitaram os espaços ocupacionais do sítio. Ou 

seja, nossos contextos. 

Na Fase 05 (ou cemitério D), observou-se que os solos de ocupação estavam 

abaixo do nível atual do rio no momento da escavação, ou seja, houve alterações em seu curso e/ ou 

volume ao longo do tempo. A fase seguinte é um momento de presença de estruturas de combustão 

com material lítico e restos faunísticos associados, além de muitas manchas de diferentes colorações, 

algumas das quais com presença de restos faunísticos, ferramentas líticas e muito pouco carvão. Por 

meio do carvão extraído da fogueira 25 (decapagem 40) nos forneceu a datação mais antiga da área: 

8950 ± 70 A.P. 

A Fase 03 é marcada pela diminuição sensível dos remanescentes culturais. Não há 

fogueiras estruturadas, apenas manchas indicativas de suas presenças, com pouco ou nenhum carvão, 

geralmente com material lítico ‘mais pesado’ associado. Levantamos à hipótese de um período onde as 

cheias do São Francisco pudessem ser mais freqüentes, por motivos esclarecidos no capítulo 06, ou 

mesmo as mudanças ocorridas no holoceno médio (?). É um dado que precisa ser mais bem 

trabalhado e por isso indicamos a necessidade de estudos geomorfológicos e de paleoambiente mais 
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precisos para Xingó. É fundamental que sejam realizadas pesquisas abordando sedimentologia e 

palinologia nos sítios a serem escavados, seja nos terraços, seja no pediplano sertanejo. 

Voltando à discussão anterior, é a partir da Fase 03, aproximadamente entre 

2,20/2,10 m de profundidade que o sítio Justino ganha um novo aspecto, fundamental para o seu 

reconhecimento atual. Há uma verdadeira explosão de remanescentes culturais, com estruturas bem 

preservadas, inclusive os famosos sepultamentos.  

Assim, questionamos: a estratificação é ou não complicada? Acreditamos que é 

uma estratificação complexa, de difícil leitura e compreensão que, aliada a toda discussão em torno 

da dinâmica ambiental da área, não havia unidades crono-estratigráficas que orientassem de maneira 

inequívoca a escavação; além da possibilidade real de movimentação vertical das peças e mistura 

dos solos de ocupação. Justamente por isso preferimos seguir as orientações paleoambientais de 

Landim Dominguez & Britcha (1997). Não se pode negar que ocorrem movimentos verticais ou 

que processos erosivos foram responsáveis por perdas de parcelas significativas dos solos de 

ocupação, todavia estamos falando de uma área de 1265 m2 escavadas! Com a orientação desses 

autores, guiamos nosso olhar para o sítio Justino. Com exceção das Fases 04 e 05, pudemos realizar 

exercícios com as plantas de plotação de vestígios, antigamente feitas em papel vegetal e nanquim, e 

pudemos verificar que vestígios nessas camadas entre 40 e 70 cm se relacionavam em diferentes 

estruturas ou concentrações. 

Houve percolação, mas o mapeamento topográfico minucioso dos vestígios retirados 

de campo foi uma poderosa ‘arma’, imprescindível para a compreensão do contexto arqueológico às 

inferências sobre o contexto sistêmico. Outro aliado, dezessete datações, realizadas por métodos 

diferentes, em dimensões espaço-temporais diferentes. Para a decapagem 20, por exemplo, há três 

datações, a saber: (01) 4790 ± 80 A.P. – método C14, carvão da fogueira 16 localizada FL 41/45. (02) 

4496 ± 225 A.P. – método TL. (03) 5500 ± 980 A.P. – método AD. São espaços diferentes do sítio 

com datações similares. O mesmo ocorre com as decapagens 13, 10, 08 e 04. 

Assim acreditamos que o Justino, nosso modelo gravitacional, foi ocupado em 

longa duração em distintos momentos da paisagem regional, sendo-lhe atribuídas pelo grupo (ou 

grupos) funções diversas ao longo do tempo, até que, em um período que coincide com o 

aparecimento da tecnologia cerâmica no registro arqueológico, houve uma maior fixação dos grupos 

no terraço, fato que não implica na não-existência de outros sítios habitacionais em outros 

compartimentos da paisagem9. O modelo criado teve como base os sítios de terraço e é nesse espaço 

que é aplicado (e aplicável), fato que não nos impediu de especular sobre a mobilidade e dispersão 
                                                             
9 Não é insensato destacar que com isso não estamos relacionando cerâmica e sedentarização (ou semi), mesmo porque há grupos 
detentores dessa tecnologia aliada à horticultura que são extremamente ‘móveis’ (Hitchcook, 1997). Além disso, se pensarmos em uma 
morfologia social baseada na dinâmica do rio, nossas respostas ficam mais claras. 
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espacial de sítios e ocorrências, tendo como aporte os geoindicadores para aplicação do conceito de 

lugares persistentes. 

Os demais sítios surgem a partir desse período, enquanto complementares às 

prováveis novas necessidades do grupo (grupos), mais complexo em sua organização social, 

obviamente, com base no estudo da ritualidade funerária de Vergne (2004). 

Logo, estamos falando do complexo situacional de sítios em terraços (com 

inferências ao pediplano sertanejo), onde riachos intermitentes eram utilizados como rotas de acesso 

para o desenvolvimento das atividades sociais (que o registro arqueológico atesta estarem mais 

relacionadas à pesca) ou para mudança/ mobilidade em função de novas condições micro-climáticas 

deflagradas anualmente, sem nos esquecermos, obviamente, que escolhas de âmbito cultural, 

político, simbólico, ideológico e religioso, são responsáveis por grande parte da motivação à 

mobilidade (entre outros aspectos sociais, econômicos e culturais). 

O motivo da não evidência desses sítios no pediplano sertanejo pode ser sintetizado: 

(01)  Áreas com caatinga fechada que impedem a prospecção mesmo na época da estiagem. 

(02)  Áreas desmatadas que em função da relação solos rasos versus processos erosivos, podem 

ter acarretado na perda irreparável do registro arqueológico. 

(03)  Visibilidade dos sítios em superfície comprometida pelo tipo de sedimento e outras 

características naturais da paisagem regional. 

(04)  Ou simplesmente não há sítios em áreas longe do acesso a água, que indiferente das 

necessidades de distintos grupos humanos, é uma condição sine quo non à sobrevivência. 

Sobre a tecnologia lítica, acreditamos que o estudo sistemático das seqüências 

operacionais dos conjuntos artefatuais contribuiu sensivelmente para a elaboração e validação de 

nossas hipóteses. Conjuntos artefatuais diferenciados em longo termo e espacialmente; uso de 

diferentes matérias-primas relacionadas à flexibilidade, portabilidade e versatilidade das ferramentas 

de pedra etc.; cooperam para a compreensão do papel dos sítios arqueológicos tanto em termos 

diacrônicos (no caso do Justino), como sincrônico. Como tratamos no capítulo 07, a expediência é 

notória, entretanto, ela responde às necessidades sociais do grupo (grupos), uma vez que não há 

mudanças tecnológicas observáveis no registro arqueológico.  

Há um estilo caracterizador da indústria lítica em Xingó? Se partirmos do 

pressuposto que estilo é algo particular de se fazer algo, em uma dimensão histórica e cultural, onde 

escolhas foram realizadas em detrimento de outras e, acima de tudo, que essas ‘escolhas’ possam 

ser literalmente ‘mapeadas’, além de que o estilo é onipresente em todos os passos das cadeias 

operatórias; podemos afirmar que sim, há um estilo para a indústria lítica de Xingó, representado: 
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(01)  Pelo uso de seixos com pré-disposição à retirada dos suportes desejados, representados por 

lascas quadrangulares e trapezoidais, unifaciais, sendo que em alguns foram realizadas 

ações transformativas pós-debitagem, representadas por golpes de adelgaçamento e 

retoques (curtos e em escama), executados na face interna para atingir a externa. O tipo de 

técnica mais freqüente é a unipolar, com uso de percutor duro. Em suma, a escolha pelo 

suporte pressupõe uma economia nos gestos técnicos: seixos com certa morfologia para 

obtenção de lascas corticais ou semi para produção dos implementos líticos. 

(02)  Pela produção de raspadores sobre seixos, novamente suportes previamente escolhidos por 

sua morfologia, onde foram realizados golpes abruptos e perpendiculares ao eixo 

morfológico da peça para a obtenção de gume ativo, sendo este último muito pouco 

trabalhado e, quando há retoques, é evidente que foram realizados com a intenção de 

ativação do bordo. 

(03)  Uso preferencial de matérias-primas com maior teor de sílica, mas o quartzo é 

extremamente utilizado, sobretudo para a obtenção de lascas corticais para uso ocasional. 

(04)  Utilização de pequenos blocos de quartzo, geralmente quadrangulares, como raspadores, 

onde foram realizadas pouquíssimas transformações para adelgaçamento do bordo à 

ativação de um gume cortante. 

Enfim, é uma indústria expedita, mas que traz consigo traços fundamentais para a 

compreensão do contexto sistêmico na pré-história de Xingó. 

E, finalmente, a paisagem e o sistema regional de assentamentos. Estamos 

convencidos, como temos sinalizado, da necessidade de estudos sobre a paisagem, ampliando a 

noção de sítio arqueológico para o estabelecimento de Mauss (1974c), do locus e dos Loci de 

ocupação continuada (Silva-Méndes, 2007), dos geoindicadores (Morais, 2006) e dos lugares 

persistentes de (Schlanger, 1992), compreendendo cultura e natureza como integradas no que 

poderemos denominar como território ou paisagem arqueológica, partindo do pressuposto que 

grupos pré-históricos percorriam diferentes espaços no meio físico-biótico motivados por uma série 

de questões aqui já explicitadas, mas dentro de marcos paisagísticos que, mesmo que fluidos, 

demarcavam seus espaços sociais.  

Concordamos com Binford (1980, 1982, 2001) do papel adaptativo da paisagem, 

mas essa função isolada dos aspectos históricos, sociais, ideológicos e culturais não esgota todas as 

possibilidades para a compreensão do contexto sistêmico (dentro dos aportes da antropologia 

maussiana). Mais além, para construção de referências à compreensão dos fenômenos em pré-

história é essencial a construção de analogias (etnográficas), como meio eficaz de delinear nossas 
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possibilidades e limitações ao se pensar o contexto arqueológico, não com anacronismos oriundos 

de precipitações desnecessárias (Silva-Méndes & Fagundes, 2007). 

Busca-se, dessa forma, a construção de uma MRT controlada por dados em níveis 

diferenciados de uso e construção de analogias ambientais/ tecnológicas/ etnográficas. Nesse caso, para 

se tratar um contexto arqueológico com a segurança e limitações de se tratar um contexto sistêmico, 

dever-se-á estruturar analogias por uma etnoarqueologia ecológica, cujos dados etno-ecológicos e uso 

atinado das inferências etnográficas, em suas dimensões históricas e ambientais dinâmicas, possa ser 

compreendido como a primeira preocupação para a pesquisa, construindo-se unidades interpretativas 

conexas aos estudos de geologia, geomorfologia, paleoambientais, climatologia, de cobertura vegetal, 

uso histórico do solo, enfim, do meio físico-biótico, integrado à cultura. 

Os paradigmas binfordianos são atuais, sob nosso ponto de vista, pois dão cabo em 

explicar, com qualidade epistemológica, seus métodos e posicionamentos para compreensão das 

estratégias adaptativas em pré-história (social e ecológica), por meio de dados controlados que 

permitem a averiguação da organização tecnológica, mobilidade, tipos e função de sítios até os 

processos formativos. Todavia, há aspectos em suas interpretações que não concordamos, questão 

de estilo, por exemplo, ou sua concepção de cultura como meio extrassomático de adaptação ao 

ambiente, onde ambos são dissociados e, nesse caso, inviabilizando um estudo total das relações 

entre homem versus meio; o que não diminui sua obra10. 

Foi com base em suas premissas que averiguamos e interpretarmos a distribuição 

espacial dos sítios de terraço em Xingó, compreendendo-os como interconectados no que ele definiu 

com complexo situacional de sítios, fato que nos permitiu chegar à conclusão de que os sítios em 

Xingó seriam complementares em meio a um amplo sistema de estabelecimento e assentamento 

regional: do sítio base, onde as atividades sociais cotidianas eram levadas a cabo, aos sítios mais 

especializados, que, no nosso caso, estariam relacionados, sobretudo à pesca (Binford, 1980). 

Já no final da redação dessa tese pudemos analisar, digamos que mais friamente, as 

concepções que até então considerávamos importantes e que, portanto, eram perseguidas. A 

pergunta básica seria: qual a dialética? Poderíamos responder holística e sistêmica, e o fizemos. Mas 

a dúvida e o receio de sermos evasivos demais nos fizeram repensar o que estava sendo definido, e 

aprofundar nossas questões sobre os processos e conexões culturais no que insistentemente 

definimos como em longa duração (ou em termos diacrônicos). A finalidade, indubitavelmente, era 

a compreensão, mais assertiva do que inferida, do contexto sistêmico; estando sensivelmente e 

efetivamente interessados em entender mudança e continuidade.  
                                                             
10 As indicações de Sackett (1982, 1990) sobre variabilidade isocréstica, nos lembram o princípio de totalidades para a compreensão 
dos fenômenos humanos. Por esse e outros motivos já anunciados, temos abordado o conceito de Sackett com maior entusiasmo em 
nossos trabalhos. Sobre o conceito de cultura na obra de Binford, ver nota 40, página 54. 
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Ao término da pesquisa, a pergunta formulada foi: como compreender a 

complexidade e fluidez dos processos sócio-culturais na pré-história xingoana?  

Talvez essa fosse à questão inicial, mas não foi. Ela representou o término da 

pesquisa, com o risco que a mesma representa, mas com a vantagem de poder respondê-la nesse 

grau de assertividade que temos discutido, ou seja, compreendendo a totalidade que envolve o 

homem (biológico, cultural e psicológico) e o ambiente. O grupo (ou grupos) realizou escolhas 

muitas das quais por nós mapeadas, que nos permitiu indicar os modelos aqui propostos; partindo 

das cadeias operatórias líticas que atuou nessa tese como unidade mínima interpretativa ao mesmo 

tempo em que esteve presente em todas as hipóteses e considerações, digamos como elo ou ponte 

material para nossas lucubrações conceituais; perpassando pelos solos paleoetnográficos e avaliação 

dos contextos específicos, buscando características que nos apontassem as possíveis mudanças em 

termos espaço-temporais; até a interpretação dos lugares, com base nas características dos conjuntos 

artefatuais líticos; concentrações e estruturas; distribuição espacial de sítios e ocorrências; 

geoindicadores; e as inter-relações existentes nesse todo à compreensão do sistema regional de 

assentamentos em terraços. 

O referencial acerca das inter-relações homem versus meio (cultura e natureza), foi 

essencial para delinearmos o que era realmente importante e como poderíamos aliar organização 

(social) tecnológica e sistema de assentamento. Como aqui já discutido, foi o conceito de totalidade 

em Mauss que nos fez refletir e repensar idéias e posturas, onde não há sociedades ‘simples’ ou 

‘primitivas’, mas que há histórias, escolhas e fenômenos sócio-culturais que delineiam o modo de 

vida e a dinâmica cultural. A pretensão, nesse caso, sempre foi o contexto sistêmico, ou melhor, 

saber lidar com os dados provenientes do contexto arqueológico tratando-os com segurança dentro 

do que é possível extrapolar e das limitações que apresenta, com vistas à possibilidade de reconstruir 

padrões e comportamentos culturais dos fenômenos observados em pré-história, de maneira 

integrada e contextual.  

Enfim, reconstruir a coerência interna da sociedade observada era a proposta da 

etnologia de Mauss. Portanto, se compreendermos a paisagem enquanto parte integrante do fato 

social total e que o conceito de estabelecimento nos permite avaliar e compreender o sítio 

arqueológico expandido, podemos, a priori, indicar a diversidade nas formas humanas, nos seus 

modos de pensar e de agir, de dar significação e, principalmente, na materialização das idéias via 

tecnologia e cultura material.  

Nessa união entre o que, inicialmente era contraditória, foi que pensamos Xingó.  

Retomamos a nota 28 (Introdução, página 11): “Sob o nosso ponto de vista 

questões acerca: teoria, método e técnica; estudos indutivos e dedutivos; enfoques empíricos ou 
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criação de modelos; paradigma histórico ou culturalista; concepções processuais versus pós-

processuais versus pós-pós-processuais versus processuais-plus etc.; não devem ser vistas como 

‘rivais’ na pesquisa arqueológica que, como parte das ciências humanas, não “deveria” ser 

concebida como saber acabado, estando em constante construção, re-construção e re-re-construção, 

haja vista que uma das metas dos estudos científicos é a elaboração de interpretações sistemáticas 

dos fenômenos (Losee, 1979). Portanto, fundamental em Arqueologia é a elaboração de inferências 

sobre a dinâmica cultural do passado, seja por meio das generalizações universais do 

comportamento humano vinculadas ao neo-evolucionismo; da teoria de médio alcance estabelecida 

pelas análises etnoarqueológicas; seja nas explicações mais particulares ou culturalmente mais 

específicas acerca das questões relacionadas ao papel social, gênero, status, rede de significações ou 

universo simbólico etc. Nosso posicionamento se vincula à necessidade a uma visão holística, 

sistêmica e diacrônica (tríade constantemente usada nesse texto), sobre todos os aspectos da pesquisa 

arqueológica, ou seja, estudos em longa duração visto que a cultura está em continua construção, 

transformada e re-transformada em função de inúmeros processos e conexões. Assim papel 

relevante é compreender estes processos, de continuidade e mudança, passíveis de leitura via registro 

arqueológico, tendo em vista, obviamente, os processos de formação”. 

Destarte, julgamos ter cumprido nosso objetivo central: “(...) compreender as 

escolhas/estratégias envolvidas na concepção, manufatura, uso e descarte dos conjuntos artefatuais, 

de modo a indicar se há ou não similaridades na organização tecnológica em termos sincrônicos e 

diacrônicos, realizando reflexões dessas similaridades e possíveis diferenças em relação aos 

fenômenos observados para compreender, interpretar e, quiçá, explanar acerca da dinâmica cultural 

na pré-história de Xingó (...) inferir sobre questões acerca da distribuição espacial dos sítios 

arqueológicos no espaço, suas possíveis inter-relações para verificação (ou não) do complexo 

situacional de sítios, de forma a indicar um modelo regional de uso da paisagem à compreensão do 

sistema regional de assentamento em terraços” (página 17). 

Temos consciência do processo construtivo que levamos a cabo durante a 

elaboração, pesquisa e redação dessa tese, onde cada capítulo foi pensado e escrito em relação aos 

demais. Buscamos não realizar anacronismos generalizantes, mas conduzir diálogos constantes entre 

os princípios maussianos de totalidades sociais (e conseqüentemente morfologia e organização 

social), com uma base arqueológica que, grosso modo, pode ser resumida como advinda do 

processualismo binfordiano, mais polido em relação à rigidez dos textos iniciais, com vistas a 

estabelecer um diálogo constante entre a indução e dedução projetando uma ponte entre registro 

arqueológico e sociedades viventes.  
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Isto foi importante, pois nos permitiu nortear nossa pesquisa de maneira elíptica, 

sem estabelecer rupturas entre prática e discurso. Logo, os exemplos etnoarqueológicos seguiram 

uma lógica (ou procedimento) sócio-organizacional que nos permitisse adequar à observação 

empírica do contexto arqueológico com a interpretação. A elucidação do contexto sistêmico com 

base no arqueológico, ou melhor, a ponte de ligação entre ambos, é aparato que deve ser construído 

ao logo de muitos anos de pesquisa e, por isso, nossa preocupação com as limitações estarem 

presente a todo instante. Coligindo-se resultados empíricos, alicerce conceitual e interpretação, 

acreditamos ter cumprido a tarefa de fornecer ao leitor parcelas significativas da dinâmica cultural 

em Xingó, mas, sobretudo, como busca dos fenômenos sócio-culturais, expandindo a noção, 

arbitrária, do artefato, pura e simplesmente. 

A tese ampliou a discussão sobre Xingó. Essa discussão, como já salientamos, 

nasce com a defesa e posterior publicação do doutoramento de Vergne (2004, 2005) que 

sacramentou os princípios básicos de ocupação do terraço onde estava assentado o sítio Justino e 

todo e qualquer trabalho na área que deixou (ou deixar) de se basear em seus aportes para 

compreensão inequívoca de como as coisas vieram a ser como são, estará incompleto. 

Nossa pesquisa, realizada logo em seguida, pretendia alargar o modelo com outros 

dados além da ritualidade, à compreensão do sistema regional de assentamento em terraços e não 

apenas o Justino, nosso modelo gravitacional, porém buscando subsídios no registro arqueológico 

visível (e não visível) dos demais sítios, onde evidências e não-evidências formularam nossos 

resultados. Essa pesquisa encerra-se com um modelo de ocupação para Xingó, em suas 

particularidades atestadas no início dessas considerações, apresentando dados fundamentais para 

inserção dos grupos pré-históricos na paisagem constituída e remodelada ao longo de quase oito mil 

anos de ocupação, a saber: 

• Na paisagem do pleistoceno para o holoceno inicial (cerca de 12 a 9000 anos A.P. – Fases 

05 e 04) – bandos de caçadores coletores percorriam os diferentes compartimentos da 

paisagem, dentro dos aportes de mobilidade apresentados por Binford (1980,1982), 

permitindo a formação de sítios arqueológicos dispersos. Tal fato se fundamenta no número 

baixo de sítios em terraços com ocupações de caçadores coletores (Justino e São José II). A 

indústria lítica, expedita, apresenta artefatos mais bem elaborados que nas fases 

ocupacionais seguintes, sobretudo manufaturados em matérias-primas silicosas. Em torno 

de 9000 e 8000 mil anos A.P., o terraço onde estava assentado o Justino passa a ser mais 

utilizado pelo grupo. O solo de ocupação registra uma maior densidade de remanescentes 

culturais, geralmente associados às estruturas de combustão. Nesse momento que 

acreditamos que o grupo passa a enterrar seus mortos no terraço. Entretanto, a explosão 



 

535 

demográfica de vestígios matérias estaria além de questões ritualísticas, uma vez que há 

estruturas com ferramentas líticas e restos alimentícios relativamente distantes das áreas de 

sepultamento e todo o comportamento observável pelas plantas do sítio indicam uma 

setorização de atividades, se assim podemos nos reportar. 

• No holoceno médio (cerca de 5000 a 4000 mil anos A.P. – Fase 03) – o terraço passa a ser 

pouco freqüentado pelo grupo (ou grupos), que, pelo menos hipoteticamente, pode ter 

algum tipo de relação com o regime de cheias do rio. Os remanescentes concentram-se em 

torno de possíveis estruturas de combustão, ou melhor, manchas indicativas das mesmas. 

Não há presença de materiais leves, tais como estilhas ou carvão. No final desse período 

surge a tecnologia cerâmica, sobretudo a partir da decapagem 21/20. 

• No holoceno tardio (3000 a 1000 anos A.P. – Fases 02 e 01) – marcado pelo surgimento 

dos demais sítios na área arqueológica 03 que, segundo nosso modelo, estariam ligados ao 

sítio base enquanto locais de desenvolvimento de atividades especializadas, no chamado 

complexo situacional de sítios. No Justino há uma explosão de remanescentes culturais 

associados às estruturas ou em concentrações. A tecnologia lítica adquire um caráter ainda 

mais expedito, com predominância de lascas corticais ou semicorticais de quarto e 

raspadores sobre bloco e seixo, ambos com poucas ações transformativas pós-debitagem. 

A tese, nesse sentido, ampliou a discussão sobre Xingó e apresenta novos itens a 

serem pesquisados e debatidos. Ela proporcionou novas hipóteses e um modelo de ocupação 

regional que, certamente, cooperará para a compreensão do modo de vida e cultura na pré-história 

xingoana, obviamente não poderíamos deixar de completar com a frase: “mais assertiva do que 

inferida”. Finalizamos, com muito pesar, essa tese com uma citação significativa de Marcel Mauss: 

“Não estou interessado em realizar teorias sistemáticas. Trabalho somente meus 
materiais e se, ali ou acolá, aparece uma generalização válida, eu a estabeleço e passo a 
qualquer outra coisa. Minha preocupação principal não é elaborar um grande esquema 
geral que cubra todo o campo – tarefa impossível -, mas somente mostrar algumas das 
dimensões do campo do qual apenas tocamos as margens. Tendo trabalhado assim, 
minhas teorias são dispersas e não sistemáticas” (apud Fournier, 1993, p.106). 
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