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RESUMO 

 

Essa dissertação através da análise tecnológica e de cadeia operatória sobre o material 

lítico lascado do sítio PR-CT-65, da observação dos sítios de mesma conceituação tipológica 

Umbu e a interpretação dos modelos sobre caçadores coletores, visa inferir sobre os processos 

de produção artefatual lítico a fim de elucidar questões sobre mobilidade dos grupos 

caçadores coletores do Alto rio Iguaçu.  

 

Palavras-chave: Caçadores-coletores. Tecnologia lítica. Tradição Umbu. Alto Rio Iguaçu-

Paraná. 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation through technological analysis and operational chain on the chipped 

lithic material of PR-CT-65 site, observing the sites of the same concept typological Umbu 

and interpretation of models of hunter gatherers, aims to infer the artifactual lithic production 

processes in order to clarify issues on the mobility of hunter-gatherers groups of Alto Rio 

Iguaçu. 

 

Keywords: Hunter-collectors. Lithic technology. Umbu tradition.  High Iguaçu River-Paraná. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é referente ao estudo das indústrias líticas do sítio arqueológico PR-CT-

65 ou nomeadamente Arroio do André, localizado na margem esquerda do rio Pequeno, um 

dos tributários do Alto Rio Iguaçu, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. 

Este sítio foi descrito como lítico, tipo habitação a céu aberto, apresentando dez concentrações 

de material e classificado como pertencente à tradição arqueológica Umbu. 

As escavações foram realizadas durante o Projeto Arqueológico Renault no ano de 

1996 com publicação de relatório em 1997, sob coordenação do Profº Dr. Igor Chmyz, sendo 

que além deste sítio, outros 17 locais (entre líticos e cerâmicos) também foram resgatados e 

parcialmente estudados, contendo material arqueológico. Seis deles constituíram sítios e, os 

demais, indícios de ocupações menores. 

Deste Projeto resultaram 44 coleções, que totalizam 20.736 peças líticas, cerâmicas, 

metálicas, vítreas e ósseas. A salvaguarda dos materiais é responsabilidade do Centro de 

Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná.  

 Devido a falta de datações no sítio e as datações de sítio próximos, os materiais 

estudados podem ser associados a uma ampla faixa temporal, que vai desde a transição 

Holoceno Inicial/Médio ao contato com grupos mais sedentários, por volta do ano 2 mil antes 

do presente, dentro da ampla dimensão espacial da Tradição Umbu.  

 A Tradição Umbu, por sua vez, é caracterizada por um arcabouço material capitaneada 

pela presença de pontas de projétil bifaciais, de artefatos sobre lascas e sem a presença da 

tecnologia cerâmica. A tradição Umbu é associada a grupos nômades, tidos como presentes de 

uma subsistência de caça e coleta. Ocupam uma grande espacialidade meridional do país e 

circunvizinhos.   

 O nosso objetivo central concerne à caracterização tecnológica das indústrias líticas a 

partir de uma abordagem centrada no conceito de cadeia operatória visando reconstituir os 

processos técnicos e as estratégias no uso das matérias-primas que geraram os diversos 

artefatos observados e as relações que possam ocorrer com a dinâmica de grupos caçadores-

coletores. Portanto, três questionamentos se fazem necessários: 

a) Como e quais são os processos de produção e manufatura dos artefatos na amostra?  

b) Qual a relação da Indústria com uma possível definição ou estruturação de hipóteses 

de entendimento sobre a funcionalidade do sítio?  

c) Qual a relação entre essa indústria e o entendimento dos modelos de caçadores-

coletores?  
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 A intenção, portanto, é explanar por meio de análises estatísticas e metodologias já 

consagradas na bibliografia arqueológica, em especial francesa, calcando principalmente na 

noção de cadeia operatória dada inicialmente por André Leroi-Gourhan os meios tecnológicos 

destes caçadores, enfatizando as cadeias de produção de artefatos e suas relações com outras 

análises de materiais semelhantes inclusos no mesmo pacote de cultura material Umbu.  

 Essa análise em conjunto com o estudo da bibliografia pertinente à tradição Umbu no 

sul do Brasil permitirá uma melhor compreensão da variabilidade tecnológica, considerando, 

inclusive, que nenhum estudo de cadeia produtiva foi realizado até o momento no estado do 

Paraná para esta tradição tecnológica produtora de pontas de projétil.  

 No primeiro capitulo, pretende-se contextualizar os temas envolvidos nesta 

dissertação, enfatizando no primeiro tópico um histórico de pesquisas e estudos sobre 

caçadores-coletores, objetivando uma ideia de como esse tema foi tratado ao longo do tempo 

e colocando ideais sobre como podemos abarcar essa perspectiva. Seguindo a mesma lógica 

histórica, entramos nas discussões sobre a classificação e definição da Tradição Umbu, 

entendida como uma tradição arqueológica relacionada a grupos caçadores-coletores.  

 No capitulo seguinte, o zoom se fecha na região do alto Rio Iguaçu, nas características 

ambientais e na construção da Tradição Umbu na região, para posteriormente focarmos no 

sítio arqueológico pré-histórico (PR-CT-65) e nos vestígios e contextos descritos no relatório 

de pesquisa original.    

 Nos sítios arqueológicos pré-históricos são recuperados vestígios que guardam um 

duplo testemunho: das ações humanas na origem dos artefatos (técnicas, cadeias operatórias, 

simbolismos, economia, meio) e dos processos independentes e involuntários, naturais e 

antrópicos, responsáveis pela perda de informação que determina a distância entre a sociedade 

viva e os vestígios estudados. (GALLAY, 1986). Desta forma, no terceiro capítulo retratamos 

a abordagem tecnológica, que por meio dos vestígios líticos lascados (seus resíduos e 

artefatos) podemos inferir num processo dedutivo, a articulação entre uma cadeia operatória 

de produção de um artefato lítico e as outras cadeias operatórias associadas, minimizando os 

efeitos de uma abordagem estritamente tipológica. (FOGAÇA, 2003). Esse capítulo 

corresponde ao referencial teórico e metodológico sobre tecnologia, adotando a perspectiva 

francesa de análise tecnológica e interpretação dos dados citando autores clássicos como 

Marcel Mauss e Leroi-Gourhan além dos pesquisadores que adotaram essa perspectiva em 

contextos brasileiros, como Emilio Fogaça, Jacqueline Rodet e Sibeli Viana.  
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 O quarto capítulo ficou reservado para a análise e as discussões dos dados, compilando 

as tabelas, gráficos e descrições referentes ao material, suas relações técno-funcionais e 

interpretativas.  
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1 CAÇADORES-COLETORES: DA ANTROPOLOGIA À ARQUEOLOGIA 

 

Lewis Morgan (1877) que tinha como base, no séc. XIX, a Teoria da Evolução das 

Espécies de Charles Darwin1, estabeleceu as condições básicas para analisar cada estágio da 

história humana, constituídas por um lado pelas invenções e descobertas e, por outro, o 

surgimento das primeiras instituições. Dessa forma, alguns fatos marcariam cada estágio e 

representariam a gradual formação e desenvolvimento de certas paixões, ideias e aspirações. 

Em sua categorização, Morgan analisava alguns tópicos da vida social tais como, a 

subsistência, governo, linguagem, família, religião, arquitetura, a propriedade, etc., 

permitindo a identificação e a distinção dos diferentes estágios culturais de desenvolvimento 

humano. 

De forma geral, Morgan (1877) designou três grandes estágios pelos quais as 

sociedades humanas poderiam ser classificadas: a selvageria, a barbárie e a civilização. Os 

grupos nômades caçadores e coletores seriam a representação da origem das sociedades e 

classificados no nível da selvageria, sendo que os fatos principais envolveriam desde o 

conhecimento e uso do fogo até a invenção do arco e flecha. Seja no interior de cada estágio, 

seja entre estágios, as características de desenvolvimento apontadas por Morgan eram de 

cunho generalista (tendo por base a noção de ideias comuns presentes a todos os seres 

humanos), priorizando certas categorias de fatos em detrimento de outras (determinismos) e 

que estariam dispostas em uma perspectiva linear e progressiva em direção às sociedades 

europeias atuais.  

Assim, seguindo o enquadramento da estrutura conceitual do evolucionismo cultural 

de Morgan (1877), os caçadores da chamada tradição arqueológica Umbu, do sul do Brasil, 

seriam tratados como pertencentes ao estágio de Selvageria Superior, associado a invenção do 

arco e da flecha, onde o animal caçado vem a ser um alimento regular e a caça uma das 

ocupações normais e costumeiras. Neste enquadramento, arco e a flecha constituiriam, para a 

época selvagem, o que a espada de ferro foi para a barbárie e a arma de fogo para a 

civilização. Nas sociedades “primitivas” as relações seriam pautadas por laços de 

consanguinidade. As unidades básicas seriam os grupos de descendência da linhagem 

masculina ou feminina; a propriedade seria comum a todos, sendo as mulheres mantidas 

coletivamente pelos homens do clã; os casamentos seriam proibidos entre homens e mulheres 

do mesmo clã, as relações de troca seriam altamente valorizadas; haveria pouca diferenciação 

                                                           
1A referência se encaixa nos termos da evolução Lamarkiana, onde evolução é progresso e não mudança, como 

propunha Darwin. 
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social; somente os homens seriam encarregados da caça e, por último, não existiriam líderes 

poderosos (MORGAN apud KUPER, 2008).  

 Quase que paralelamente aos estudos evolucionistas de Morgan, uma corrente 

culturalista/difusionista iniciava com Franz Boas no início do séc. XX nos Estados Unidos e 

que procurava explicar o desenvolvimento cultural por meio de processos de difusão, como 

imitação, trocas, conquistas militares e negociações. Segundo os argumentos evolucionistas, a 

presença de fenômenos semelhantes em diferentes populações indicava uma origem comum, 

mas para Boas (2004) precisa-se questionar se esses fenômenos foram desenvolvidos 

independentemente pela população ou se teriam sido transmitidos ou adquiridos por outros 

povos. 

Para Boas (2004), cada cultura forma um todo coerente e funcional, representando 

uma totalidade singular e única. Assumia-se a preocupação de não somente descrever os fatos 

culturais isolados, mas sim de compreendê-los em sintonia e correlação dos conjuntos pelos 

quais estavam relacionados. Um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao 

seu contexto cultural. Assim cada cultura é dotada de particularidades que se exprimem por 

meio da língua, das crenças, das técnicas, dos costumes e também da arte, e esse “feeling” 

próprio a cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos. 

 O método histórico-cultural proposto por Boas tratava do particularismo histórico, 

defendendo que só seria possível entender um povo se esse fosse tratado de forma 

pormenorizada, explicando as características de um povo com base em processos históricos. 

As gerações de antropólogos formadas por Boas também teceram críticas contundentes aos 

modelos evolucionista e difusionista. (KUPER, 2008). 

A escola histórico-cultural americana estava interessada nas comparações de áreas 

culturais bem definidas, com foco nos fenômenos locais, criando quadros culturais extensos, 

acabando por se destacar por apresentar novos conceitos à disciplina, como a identificação de 

traço cultural, complexo cultural, área cultural e padrões culturais. Essa corrente teórica teve 

muita influência sobre as interpretações e pesquisas arqueológicas. (TRIGGER, 2011).  

Julian Steward (1955), que introduziu a ideia de evolução cultural "multilinear” 

durante sua pesquisa com caçadores-coletores, coloca a questão adaptativa, argumentando que 

as pessoas são definidas por aquilo que elas fazem para ganhar a vida, sua subsistência e 

economia. Logo, as sociedades usariam a tecnologia para adaptar-se aos ambientes 

específicos em que estão lotados, de modo que os grupos que vivem em ambientes similares 

desenvolvem características semelhantes, embora também sua tecnologia, e 

consequentemente seus objetos, serão um produto do contexto histórico. (STEWART, 1955). 



17 

 

 Steward, por sua vez, delineou três tipos de organizações sociais dos bandos 

primitivos (STEWARD, 1936 apud MYERS, 2004).  

Primeiramente, o bando patrilinear que acabou por se tornar sinônimo de caçadores-

co1etores, possui isogamia local e grupos que não ultrapassem os 100 indivíduos. Possui uma 

autonomia política e as terras são herdadas pelos descendentes paternos. (KELLY, 1995; 

MYERS, 2004). 

 O bando composto consiste em várias famílias com casamentos endógamos (o que 

sugere uma divisão social, seja por status, econômico, de trabalho ou mágico) que geram 

descendentes bilaterais e não possuem regras relativas à residência, mas as divisões de terra 

dentro da família são de cunho econômico e formam populações maiores que os grupos 

patrilineares, que segundo Steward (MYERS, 2004) é graças a uma abundância alimentar.  

O terceiro tipo de bando é o matrilinear, considerado por Steward como hipotético, no 

entanto o grupo possui uma descendência matrilinear e residência matrilocal. (MYERS, 2004, 

p. 178). 

As ideias de Steward foram enormemente influentes na década de 1960, com 

interesse decisivo em questões de adaptação, ecologia e impactos associados à vida social, 

culminando em 1968 na conferência “Man The Hunter” (LEE; DE VORE, 1968) que propôs 

novos modelos e perspectivas onde os pesquisadores estavam focados em temas como a 

demografia, territorialidade, organização social e política e a evolução (KELLY, 1995; LEE; 

DALY, 1999).  

Assim, foi delineado segundo Lee e De Vore (1968) o estilo nômade ou modelo de 

forrageio generalizado, que consiste na possibilidade de interpretar as práticas de casamento 

como forma de estabelecer vínculos sociais com outros grupos, facilitando a busca de 

recursos em momentos de estresse sazonal em áreas distintas. (KELLY, 1995, p. 14). Lee e 

De Vore (1968) descrevem esse modelo “estilo nômade” baseado em cinco características 

principais: 

 O primeiro ponto é o igualitarismo. O grupo terá que possuir poucos bens, para 

facilitar o deslocamento, mantendo a igualdade material sempre baixa. O segundo ponto é 

relativo à baixa densidade populacional, onde os grupos são forçados a sempre possuírem 

unidades pequenas, de aproximadamente 50 indivíduos, assim o aumento populacional não 

pode causar uma escassez de recursos locais tão rapidamente. Para esse controle populacional, 

Kelly (1995) diz que as populações nômades promovem um o controle de natalidade ou a 

divisão do bando em grupos menores. O terceiro ponto está condicionado à ausência de 

territorialidade, onde a variação das fontes de alimentos de região para região e de ano para 
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ano conduz os caçadores-coletores a uma alta mobilidade entre as áreas, privilegiando a 

sazonalidade. Assim, em determinados momentos os grupos poderiam ter contato com outros 

grupos. O quarto ponto é relativo ao mínimo de estocagem de alimentos, pois facilita a 

locomoção, mas sempre se observa relações entre a mobilidade, abundâncias de recursos 

locais e a densidade populacional.  Assim o quinto e último ponto está relativo à fluidez na 

composição do bando, que caracteriza a manutenção das relações sociais, por meio de visitas 

e pelo cuidado em evitar tensões internas para não causar disputas que possam provocar 

competição ou luta dentro do bando e consequentemente sua desestruturação interna. 

 Baseado em estudos sobre caçadores modernos, Marshall Sahlins (1972) discorda da 

visão empobrecida da subsistência de caçadores e situa a economia dos caçadores como o 

melhor modo de produção com a menor energia gasta per capita por ano. Esse tipo de 

processo econômico possuiria tudo que se necessita com um custo energético muito baixo e a 

quantidade de trabalho exercido semanalmente seria extremamente baixa. 

 Na realidade, a sociedade de economia calcada na caça e coleta foi considerada pelo 

autor como a primeira sociedade da afluência, aquela em que todas as vontades materiais das 

pessoas são facilmente satisfeitas. “Afirmar que os caçadores são afluentes é negar que a 

condição humana seja tragédia predestinada, com o homem prisioneiro de trabalho pesado 

caracterizado por uma disparidade perpétua entre vontades ilimitadas e meios insuficientes.” 

(SAHLINS, 1972, p. 13).  

No que Shalins, então, se difere do evolucionismo tradicional? O evolucionismo 

claro apregoava uma evolução unilinear, um olhar etnocêntrico de progresso, que parte de 

hoje para trás; e vê o topo da evolução na civilização ocidental. Assim olha-se para trás 

partindo de sociedades contemporâneas fazendo uma equivalência com as sociedades pré-

históricas. Isso é incoerente. O neo-evolucionismo diverge porque ele não é unilinear, não tem 

a visão de que as transformações da sociedade foram em uma única direção, entendem que há 

uma diversidade que influencia o caminhar das sociedades, porém têm muito interesse de 

como surgiram as civilizações; dão ênfase à tecnologia tanto quanto à economia; tal como o 

evolucionismo clássico. Utilizando a tecnologia, fazem uma classificação das sociedades do 

ponto de vista do trabalho e da política, assim, a ideia de evolução ainda está presente de 

alguma maneira.2 

                                                           
2 é bom lembrar que Sahlins abandona o neoevolucionismo no final da década de 60 após contato com a 

antropologia francesa de Levi-Strauss e a sociedade afluente original pode ter  influência dessa fase culturalista-

estruturalista de Sahlins. 
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O modelo de sociedade afluente original incitou o aprofundamento das discussões 

teóricas e pesquisas quanto às características da economia e política dos caçadores-coletores, 

centrando em um enfoque com teor mais materialista e histórico, colocando as análises 

teóricas voltadas a entender os meios de produção próprios desse tipo de comunidade. Dessa 

perspectiva apontam-se dois modelos: o modo de produção doméstico de Sahlins (1972) e o 

modelo de produção Forrageiro de Leacock e Lee (1982; LEE, 1981, 1988 apud DIAS, 2003; 

LEE; DALY, 1999).  

O primeiro, o conceito de modo de produção doméstico de Sahlins (1972), é baseado 

nas unidades elementares da sociedade, que são as unidades domésticas autônomas de 

produção e consumo que possuem acesso imediato aos seus próprios meios de subsistência, 

sendo a reciprocidade um mediador de relações de distribuição da produção entre unidades 

domésticas. 

O segundo, o modelo de produção forrageira, é caracterizado por bandos cuja 

subsistência está baseada na caça, na pesca e na coleta de animais e plantas se1vagens. Esses 

grupos não praticam nenhuma forma de plantio ou domesticação de animais. Estão baseados 

na posse coletiva da terra e seus recursos (meios de produção), na pouca ênfase na 

acumulação, pelas relações de divisão e reciprocidade na distribuição de recursos obtidos, 

alianças sociais ou de casamento nortearem a posse de bens e pelo acesso igualitário entre os 

membros aos instrumentos necessários à aquisição de recursos. (KELLY, 1995, p. 31).  

Binford (1980), por sua vez, traz a discussão para o âmbito da arqueologia e discute 

quais são as implicações arqueológicas implícitas na adaptação das sociedades caçadoras-

coletoras nos diversos contextos ambientais, com o objetivo de entender quais são os fatores 

que direcionam as características da variabilidade do registro arqueológico de um mesmo 

grupo. Para isso, Binford (1980) acaba por basear sua pesquisa em dados etnográficos, etno-

históricos e etnoarqueológicos.  

 Assim, ele procura explicar a variabilidade entre sistemas de assentamento e 

subsistência de caçadores-coletores em função de diferentes meios e estratégias utilizadas 

pelos grupos. Logo as variações dos sistemas de subsistência e a mobilidade dos grupos 

podem ser interpretadas em função das características ambientais. Dessa maneira a 

mobilidade do grupo está associada à produtividade ambiental e condicionando 

concomitantemente as estratégias de uso do ambiente do grupo.  Então calcado nessa relação 

mobilidade versus ambiente ele estabelece dois modelos de identificação para grupos 

nômades:  
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Baseado em estudos etnoarqueológicos entre os Kung San, no deserto do Kalahari 

em Botswana e entre os Alyawara da Austrália (BINFORD, 1986), foi definido o modelo 

forrageiro, caracterizado por uma alta mobilidade residencial de caráter sazonal em um 

amplo território, intercalando as áreas de recursos de caça, coleta de vegetais, matérias-primas 

e especialmente as fontes de água. Esses grupos não apresentam estratégias de estocagem de 

alimento e a coleta (e caça) de alimentos se dá por saídas diárias no entorno do acampamento 

base, sempre situado próximo a recursos importantes. Esse modelo está vinculado a grupos 

viventes de áreas quentes, desérticas ou tropicais. (BINFORD, 1980). 

 O segundo modelo descrito por Binford é o coletor, com base em seus estudos 

etnoarqueológicos entre os Nunamiut no Alaska3. Esse modelo é caracterizado pelo semi-

sedentarismo adaptado à ecologia de áreas temperadas e árticas, áreas que possuem uma 

grande variação de recursos alimentícios ao longo do ano. Assim sendo, os recursos 

disponíveis são mapeados pelo bando por meio da mobilidade residencial, enquanto que a 

caça e a coleta são tarefas de grupos especializados que deixam a base residencial e 

estabelecem-se em acampamentos provisórios associados à procura e ao processamento dos 

alimentos coletados, que em parte serão acondicionados para consumo em épocas de escassez. 

(BINFORD, 1980). 

Binford (1980) ainda define dois conceitos de mobilidade. A mobilidade residencial 

e a mobilidade logística:  

A mobilidade residencial consiste na mudança do local de habitação de um espaço 

para outro, seja aproveitando um acampamento pré-existente ou a construção de um novo 

assentamento. O segundo conceito é o de mobilidade logística, entendido como um grupo de 

indivíduos que se move para realizar tarefas específicas, como a busca de recursos ou práticas 

rituais, sem mudar a base residencial que permanece habitada por outros membros.  

Ressaltamos um terceiro conceito que é a mobilidade diária, dada por Gustavo 

Politis (2010), que consiste nas viagens de forrageamento diárias, onde os indivíduos saem da 

residência base para realizar tarefas específicas e voltam no mesmo dia.  

Logo, Gustavo Politis (1996; 2010), etnoarqueólogo de proficiência e inspirado nas 

premissas e modelos apresentados por Binford (1980), pesquisa o grupo étnico Nukak4, da 

                                                           
3 Esse estudo foi decorrente de uma discussão com o arqueólogo francês François Bordes sobre a interpretação 

de uma taxonomia que Bordes tinha desenvolvido para descrever ferramentas de pedra do período Paleolítico 

Médio Europeu (Mousterian). Binford coloca que as condições do Alasca hoje devem ser semelhantes às 

condições ambientais e climáticas vividas pelo Neandertal na Europa durante o esse período. 
4 Os Nukak vivem entre os rios Guaviare e Inírida no sudeste da Colômbia, fazem parte de um dos seis grupos 

conhecidos como povos Maku, todos caçadores-coletores nômades. Os Nukak fazem parte de um dos 32 grupos 

étnicos colombianos ameaçados pela guerra contra a FARC.  
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Amazônia Oriental, sobre uma perspectiva que alinha ideias da etnologia e da arqueologia 

para tratar da alta mobilidade residencial e o alto padrão de mobilidade e logística desse grupo 

em meados da década de 1990.  

Os dados apresentados indicam que os Nukak mostram que não existe um declínio da 

disponibilidade de recursos após o abandono do acampamento para um novo forrageamento. 

Segundo Politis (2010) o grupo poderia permanecer por mais tempo em cada residência e 

evitar o custo da mobilidade e construção de um novo assentamento, mas sua gestão de 

recursos é ajustada justamente para o abandono bem antes da área começar a demonstrar que 

há algum tipo de declínio na produção de alguns dos componentes, sem “custo” efetivo para o 

grupo, ou seja, a ideia de que “Sua incompetência técnica traduz-se num esforço contínuo de 

trabalho pela sobrevivência, não lhe proporcionando nem descanso, nem excedente, nem 

mesmo, portanto, “lazer” para construir cultura.” 5 (SAHLINS, 1972). Esse pensamento está 

de certa forma errônea, pois a mobilidade residencial dos Nukak está relacionada à 

substituição de um sítio habitacional por outro, conduzindo a construção e ocupação de um 

novo acampamento e manutenção desse ambiente. (POLITIS, 1996).   

A alta mobilidade dos Nukak — que fazem em média 80 e 70 mudanças residenciais 

ao longo do ciclo anual, sendo o raio estimado do território de um bando local de algumas 

centenas de quilômetros quadrados, com mudanças variando entre cinco dias no inverno e 

dois dias no verão, com média de quatro km no inverno e nove km no verão de distancia entre 

si — pode ser correspondente a duas causas principais, ou ela surge como estratégia para 

utilizar corretamente as áreas de captação de recursos do campo ou serve para melhor se 

posicionar perto alguns alimentos chave. (POLITIS, 1996, 2010).  

Esse tipo de mobilidade acaba por criar uma cíclica de recursos altamente eficiente 

de manutenção do ambiente, pois o abandono do acampamento gera um “lixo” que se torna 

um bosque (manchas de recursos) futuramente devido ao descarte de sementes e vegetais no 

local, atraindo também a fauna para essas manchas, e esses bosques são revisitados 

posteriormente, pois se trata de uma grande fonte de recursos. (POLITIS, 1996, 2010).  

Esse sistema gera uma grande hipótese na arqueologia se tratarmos com pesquisas de 

formação de sítio e palimpsestos, pois as áreas de concentração de recursos não estão 

determinando a mobilidade dos grupos e sim uma relação mútua entre mobilidade e ambiente, 

pois a mobilidade do grupo acaba por criar as áreas de captação de recursos.   

                                                           
5 Cabe relembrar que Sahlins não compactua dessa afirmação.  
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Baseada na teoria sobre forrageiros de Lewis Binford e em estudos etno-

arqueológicos sobre caçadores-coletores de Gustavo Politis descritos acima, com o viés da 

análise reducional6 e da variabilidade artefatual para análise de líticos, Dias (2003, 2007) 

pesquisa arqueologicamente remanescentes de caçadores-coletores no estado do Rio Grande 

do Sul, com o objetivo de verificar os sistemas de assentamento. Estabelece um modelo em 

que os ciclos de mobilidade de caçadores-coletores de Floresta Estacional7 seriam mediados 

pela disponibilidade do ambiente, variando o número de translado e o tamanho dos territórios 

de forragem de acordo com as estações. Nos períodos quentes, verão e primavera, de maior 

produtividade da flora, os movimentos residenciais poderiam ser mais restritos, havendo uma 

maior proximidade entre as bases residenciais e uma maior permanência nos assentamentos.  

Durante o inverno, a baixa produtividade da flora determinaria uma maior distância entre as 

bases residenciais e uma menor permanência nos sítios e áreas de forragem mais extensas. 

A alta mobilidade agiria de forma a potencializar a capacidade produtiva do 

ambiente e manter os vínculos sociais e o fluxo de informação entre os distintos 

bandos locais que fazem parte de um grupo de afiliação e que compartilham o 

mesmo território regional. Os sítios arqueológicos derivados de um sistema de 

assentamento caracterizado pela alta mobilidade seriam o produto de intervalos 

breves de ocupação, gerando vestígios materiais pouco densos e altamente dispersos 

na paisagem. Estes sítios possuiriam baixa variabilidade funcional e alta 

probabilidade de apresentar depósitos primários, podendo variar entre dois tipos: 

unidades habitacionais e locações relacionadas a atividades específicas. (DIAS, 

2007, p. 59). 

Dias estuda os caçadores-coletores pré-históricos do sul do Brasil, que na tradicional 

arqueologia brasileira foram definidos como pertencentes a tradição Umbu.   

 

1.1. A TRADIÇÃO UMBU: TEORIA, HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO 

 

Em meados dos anos 1960, quando o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas8 

teve início, os arqueólogos começaram a pesquisar o registro arqueológico da região Sul do 

Brasil (PRONAPA, 1970 apud NOELLI, 1999-2000) e a presença de inúmeros sítios 

                                                           
6 A abordagem da Cadeia Operatória e a abordagem da Sequência de redução são, em sua essência, perspectivas 

de estudo tecnológico. De um lado temos uma origem francesa enquanto que o segundo possui uma origem 

americana, entendemos que conceptualmente há diferenças, no entanto, abstemo-nos dessa discussão.  
7 Floresta Estacional é um ecossistema do bioma Mata Atlântica, que ocorre em altas altitudes, apresentando 

apenas duas estações anuais, uma seca e outra chuvosa.  
8 O PRONAPA foi patrocinado pelo CNPq, pelo Museu Emilio Goeldi e pelo Smithsonian Institution. A 

coordenação científica do projeto ficaria a cargo e sob a responsabilidade de Cliford Evans e Betty Meggers. Seu 

principal objetivo era unificar as técnicas e metodologias aplicadas nos vestígios arqueológicos, para além de 

conhecerem o território arqueológico nacional, que pudessem gerar dados comparativos entre regiões. 
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arqueológicos contendo pontas de projetis chamou a atenção. Esses sítios foram definidos 

inicialmente como pertencentes a “Fase Umbu" (MILLER, 1967, 1974). No decorrer das 

pesquisas a Fase Umbu foi “promovida” à Tradição Umbu devido a sua extensão cronológica 

e geográfica. (SCHMITZ, 1984). 

Essas "tradições" e "fases" são unidades descritas por um conjunto de características 

em função da presença de determinadas categorias de artefatos (no caso, líticos) considerados 

diagnósticos, onde a relação morfologia-função foi priorizada no intuito de defini-los 

tipologicamente. Esses artefatos passaram a funcionar na pesquisa arqueológica brasileira 

como fósseis-guias, ou seja, determinados tipos artefatuais seriam associadas a uma cultura 

específica. A criação de um tipo é baseada num conjunto de atributos ou num conjunto de 

objetos, visando à comparação com outros conjuntos, independente da coincidência ou não 

com os tipos originalmente delineados. (HILBERT, 2005).  

Lamming-Emperaire (1967), que foi base para o estudo do material lítico no Brasil, 

colocava que os tipos não poderiam se limitar a definições gerais, como faca, raspador ou 

machado, pois os tipos gerais são universais e não caracterizam nenhuma cultura. Esses 

termos devem ser acompanhados de características qualitativas de um tipo específico de faca, 

machado ou raspador, para então se entender a indústria e a importância relativa de cada um 

dos tipos e subtipos do equipamento técnico de um grupo em uma determinada época.  

O conceito de tradição, como originalmente definido pelo Pronapa (CHMYZ, 1966, 

p. 20), subentende tratar-se de “grupos de elementos ou técnicas que se distribuem com 

persistência temporal”. Por sua vez, Kern (1991) reforça a necessidade desses conceitos 

enquanto categorização independente da noção de cultura:  

Os conceitos de fase e tradição não são senão unidades arqueológicas artificiais e 

não podem ser confundidas com cultura, levando em conta que na maioria dos sítios 

arqueológicos pré-cerâmicos as condições climáticas reduziram a cultura original 

dos grupos de caçadores a raros vestígios. Este quadro conceitual é uma armadura 

útil face à impossibilidade de utilização dos conceitos europeus. (KERN, 1991, 

p.92). 

Cabe ressaltar que essa abordagem adotada no Brasil estava preocupada com 

problemáticas e objetivos distintos dos atuais estudos, pois almejavam justamente a 

formulação de quadros crono-espaciais sob uma perspectiva histórico-cultural. Entre as 

contribuições desse projeto estão às primeiras sínteses regionais e os primeiros dados 

científicos correlacionáveis sobre o amplo território brasileiro. 

Quando nos referimos nesta dissertação aos termos "tradição" e "fase", estaremos 

utilizando-os como definições extensivas, especialmente direcionadas a facilitar o diálogo, 
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visto que constituem-se de categorias de fácil reconhecimento preliminar. Associam-se, neste 

sentido, a uma cultura material supostamente semelhante em alguns de seus traços ou 

atributos (ex. presença de pontas de projétil lascadas bifacialmente), não a etnias ou a culturas 

específicas e únicas. Por meio dos pesquisadores vinculados ao PRONAPA no sul do Brasil 

foram definidas 42 fases ligadas a grupos pré-cerâmicos (caçadores-coletores) sendo 22 fases 

correspondentes à tradição Umbu e 20 fases à tradição Humaitá. Logo foi verificada uma 

grande dispersão espacial e temporal dessas duas tradições arqueológicas (SCHMITZ, 1980, 

1985; MILLER, 1967).  

A Tradição Umbu, sintetizada por Prous (1992), é caracterizada pela presença de 

pontas de projétil e de uma indústria lítica composta por lascas retocadas, apresentando 

retoques cuidadosos podendo ocupar toda a extensão de uma ou de ambas as faces do artefato.  

A Tradição Umbu estaria associada a grupos caçadores-coletores portadores de uma 

tecnologia de lascamento de artefatos de pequeno porte elaborados a partir de lascas, 

especialmente pontas de projétil bifaciais. Por sua vez, a Tradição Humaitá foi associada 

também a grupos caçadores-coletores, mas estes seriam portadores de uma tecnologia de 

lascamento de artefatos bifaciais de grande porte, além do suporte se dar predominantemente 

sobre bloco. Essas diferenças artefatuais foram entendidas como resultado da adaptação dos 

grupos aos ambientes nos quais os sítios estavam implantados, já que os sítios Umbu 

vinculavam-se aos campos abertos e os sítios Humaitá às matas de galeria e florestas mais 

densas. (SCHMITZ, 1991). Assim, a diferença na tecnologia dos artefatos foi explicada pela 

relação direta com o tipo de exploração dos recursos disponíveis em cada ambiente9. (DIAS, 

1999).  

No entanto, Dias (2003, 2004) na área do Alto Vale do Rio dos Sinos, ao analisar os 

dados das prospecções, escavações e análise da tecnologia lítica o possibilitou estabelecer 

sistemas de assentamento na região em que a variabilidade artefatual está normalmente 

associada à dicotomia Umbu/Humaitá. Neste contexto, Dias relaciona às ocupações 

caçadoras-coletoras a tradição Umbu e as agricultoras ceramistas à tradição Humaitá, mas 

acreditamos que mais dados, datas e pesquisas seriam importantes para melhorar as 

discussões.  

A Tradição Umbu pode ser encontrada em diversas áreas, principalmente nas 

planícies sul-sudoeste e zonas contíguas à encosta do planalto meridional brasileiro e 

estendendo-se a países vizinhos. Sua área de dispersão chega ao norte do estado de São Paulo, 

                                                           
9 Esse tipo de associação, grupo vs. ambiente é muito mais neoevolucionista do que histórico-culturalista. Logo, 

esse vínculo estreito do PRONAPA ao histórico culturalismo é de certo modo discursivo.  
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até o nordeste do estado do Paraná e a República do Paraguai; a oeste, nas províncias 

argentinas de Corrientes, entre Rios e Missiones; a leste, alcança alguns pontos no Litoral; e 

ao sul, até o extremo sul da América, no estreito de Magalhães. (SCHMITZ, 1984).  

 Noelli (1999-2000) diz que as populações da Tradição Umbu constituíam basicamente 

três tipos de habitação10: 1- a céu aberto: 2- em abrigos-sob-rocha (não muito profundos) e 3- 

cerritos (estruturas monticulares, aterros artificias instalados em áreas alagadiças). 

 A subsistência, segundo Jacobus (1991, 1999), revela que os mamíferos, aves, répteis, 

peixes e moluscos faziam parte da alimentação dessas populações. Em termos vegetais, até o 

presente foram identificados cocos de palmeiras comuns na região sul do Brasil, como os 

cocos do gênero Arecastrum e Butia.  

 Noelli (1999-2000) diz que até que se tenham informações regionais detalhadas sobre 

densidade demográfica, padrões de abastecimento, indicadores de saúde e doença, 

variabilidade entre as indústrias líticas e outros marcadores arqueológicos, não será possível 

esbouçar consistentemente as diferenças no interior da tradição, ou seja, sem estudos mais 

variados e sobre diversos temas é complicado dizer algo sobre relações étnicas, identidade ou 

diferenciações entre os produtores dessa cultura material.     

  Ainda segundo o autor, as pontas de projétil se destacam como objeto diagnóstico 

desse arcabouço material, embora que os demais artefatos (raspadores, facas, goivas, etc) e 

resíduos de lascamento apresentem uma padronização tecnológica similar em toda a 

amplitude dessa tradição. (NOELLI, 2000).  

Sobre o material lítico, Kern conduz a uma síntese sobre as técnicas de lascamento 

da tradição Umbu:  

As indústrias líticas da tradição Umbu são igualmente lascadas por percussão direta. 

Entretanto, as referências a percutores é mais rara, o que pode indicar uma maior 

utilização de percutores brandos em madeira e osso, ou então uma falta de cuidado 

na classificação de artefatos com dupla utilização. Os retoques por percussão 

controlada são muito comuns, mas é a técnica de retoques por pressão que 

representa a característica por excelência da tradição Umbu. Diversos retocadores de 

chifre de veado foram já encontrados em sítios gaúchos (fases Umbu o Itapuí), e um 

número elevado de artefatos apresenta os retoques por pressão, principalmente ou 

pequenos raspadores pedunculados as inúmeras pontas do projétil líticas, retocadas 

com extremo cuidado. (KERN, 1981). 

A tradição Umbu possui uma característica muito importante que é relativa à grande 

dispersão espacial. Mas uma das características mais intrigantes está na amplitude e 

persistência temporal. A tradição Umbu no Brasil, embora apresente datas tão antigas quanto 

                                                           
10 Habitação neste caso foi um termo adotado por Noelli. Entendemos como tipos de sítio.  
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às registradas por Suarez (2011) no Uruguai, se caracterizam pelo maior "range" temporal, 

sendo possível correlacionar as datas mais recentes com a presença de certos grupos 

contatados historicamente, com datas próximas às mais antigas das Américas, e alcançando 

períodos posteriores à chegada européia, entre 11.500 anos AP e 300 anos AP. (HILBERT, 

2005). 

Entre 1965 e 1970, Eurico T. Miller (1967, 1974) identificou na região do Vale do 

Rio Sinos e Maquiné e na zona lagunar litorânea (região centro-leste do Rio Grande do Sul) 

484 sítios arqueológicos, sendo os sítios líticos classificados em cinco fases pré-cerâmicas 

(fases Humaitá, Camboatá, Camuri, Umbu e Itapuí) e os demais classificados em quatro fases 

cerâmicas. Entre as fases pré-cerâmicas para esta região, as fases Camuri, Umbu e Itapuí 

apresentam pontas de projétil, diferenciando-se pelo tipo de sítio arqueológico e pela 

morfologia desta categoria de artefato.  

Por meio de seriações de pontas de projétil foi definido, na época, que a fase Umbu 

seria a mais antiga, com estimativas cronológicas entre 6.000 e 4.000 anos AP, predominando 

em seus conjuntos pontas de projétil pedunculadas de corpo triangular e pontas de projétil 

lanceoladas. A fase Itapuí corresponderia a um período mais recente de ocupação da área 

(estimado entre 4.000 e 1.000 anos AP), caracterizado pela presença de pontas de projétil de 

corpo triangular e base de pedúnculo bifurcado, apresentando, em alguns casos, bordas 

serrilhadas. (MILLER, 1967, 1974).  

Na mesma Região de Miller, em prospecções realizadas entre 1999 e 2001 por Dias, 

identificaram 61 sítios arqueológicos, dos quais 23 apresentavam unicamente artefatos líticos, 

sendo que 15 estavam associados à tradição Umbu onde foram realizadas 12 datações 

radiocarbônicas, que indicam uma ocupação contínua relacionada à tradição Umbu para esta 

área entre 8.800 e 440 anos AP. (DIAS, 2007).  

Noelli (1999-2000) faz uma síntese sobre as datações dos sítios Umbu até o ano de 

sua publicação. Em uma grande tabela ele elenca uma grande diversidade de datas, locais e 

publicações e cita que existe uma longa persistência dos padrões tecnológicos, com artefatos 

confeccionados com técnicas similares e, basicamente, com as mesmas matérias-primas, 

desde pelo menos 12000 até 1000 AP, mas as datações recolhidas por Noelli possuem uma 

amplitude maior, sendo à de 290±80 AP no sítio SC/VI/10 por Piazza (1974 apud NOELLI, 

2000) a mais recente e a de 12770±220 no sítio RS/I/50 por Miller (1987 apud NOELLI, 

2000) como a mais antiga. A idade mais antiga para Umbu é 13.460 cal BP (11.555 ± 230 14 

anos AP sobre um carvão vegetal de madeira, no RS-I-68 escavado por Miller). 
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Noelli (1999-2000) descreve uma hipótese que as datas mais recentes sugerem que 

um processo de expansão das populações Guarani, Xokleng e Kaingang foi gradativamente 

empurrando e comprimindo as populações Umbu a determinados territórios, como os 

planaltos que possuem datas por volta dos 600 anos AP, e, a partir disso, elas foram sendo 

assimiladas pelos seus conquistadores. 

Dentro das pesquisas mais recentes sobre a definição do que seria esse arcabouço 

material Umbu, consideramos os trabalhos de Adriana Dias o mais explicativo (intensivo) e 

com cunho tecnológico nos termos desse inventário bibliográfico. Na área do Alto Vale do 

Rio dos Sinos, Dias modelou sua pesquisa a partir de estudos sobre a mobilidade e 

assentamento de grupos caçadores-coletores. O objetivo principal foi entender a variabilidade 

artefatual em função das estratégicas tecnológicas empregadas no uso do espaço. Logo, os 

sítios não poderiam ser entendidos como unidades isoladas, e sim como representativas de um 

sistema de assentamento. (DIAS, 2003). 

Considerando que o objeto de estudo desta dissertação concentra-se sobre o material 

lítico Umbu, vamos nos deter mais pormenorizadamente nas pesquisas que visam a 

caracterização desta indústria em seus aspectos tecnológicos.  Dias (2007) resume de forma 

interpretativa o que podemos entender sobre essa tecnologia Umbu para o Alto do Vale do 

Rio Sinos. Como a base teórica e analítica de Dias recai sobre o nosso propósito, preferimos 

organizar o texto de acordo com as etapas de cadeia operatória identificadas (ou sugeridas) 

pela autora.11 Tratando da primeira etapa da cadeia de produção, as estratégias de seleção das 

matérias-primas nos sítios da Tradição Umbu na região indicaram uma exploração 

preferencial dos recursos mais abundantes nos locais de implantação dos sítios, e altamente 

vinculados às tecnologias de produção utilizadas.  

Em linhas gerais, os conjuntos líticos apresentam-se majoritariamente compostos por 

lascas unipolares e bipolares, sendo baixa a frequência dos núcleos e lascas corticais, 

indicando que as matérias-primas sofreram processamento inicial nos locais de coleta. A 

análise diacrônica dos conjuntos líticos aponta para uma alta regularidade na associação e 

frequência das categorias ao longo do tempo. (DIAS, 2007).  

Em todas as amostras analisadas, os instrumentos unifaciais, brutos e polidos são 

pouco representativos, mas não ausentes. Os artefatos predominantes são as pré-formas de 

pontas de projétil e as pontas de projétil:  

                                                           
11 A Autora intercala perspectivas teóricas americanas e francesas, no entanto, não interfere nas sequências 

francesas que se adota nesse trabalho.  
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A análise das estratégias de produção das pontas de projétil apresentou 

características similares entre todos os sítios analisados, indicando estratégias 

tecnológicas comuns que direcionam a tecnologia de redução unipolar à produção de 

pontas de projétil de corpo triangular pedunculadas, sendo as pontas de projétil 

lanceoladas e sem pedúnculo elaboradas a partir de lascas bipolares. Observa-se um 

predomínio em todos os conjuntos das formas lanceoladas e sem pedúnculo, 

seguidas em popularidade pelas pontas de corpo triangular e base de pedúnculo reto. 

(DIAS, 2007, p. 50).  

Dias (2007) complementa que tomando por referência as pesquisas etno-

arqueológicas sobre mobilidade de caçadores-coletores de floresta tropical, em especial os 

Nukak estudados por Politis (1996), as similaridades na organização tecnológica demonstrada 

para o caso Umbu poderiam estar relacionadas em um modelo de organização social 

caracterizado por um alto grau de interação inter-bando mediado por estratégias de 

mobilidade residencial frequentes em um território regional amplo que corresponderia a um 

território regional de um grupo de afiliação, comportando vários territórios de forragem de 

bandos locais. A alta mobilidade agiria de forma a potencializar a capacidade produtiva do 

ambiente e manter os vínculos sociais e o fluxo de informação entre os distintos bandos locais 

(DIAS, 2007). 

 Outras perspectivas de estudos sobre o material da tradição Umbu vêm sendo 

recentemente discutidas e em algumas delas há uma retomada de análises de atributos por 

categoria tipológica, em especial ao seu fóssil-guia. Okumura e Araújo (2014) analisaram 

pontas de projétil da tradição Umbu por meio da utilização da fotografia digital (ortogonal), 

com o objetivo de obter medidas lineares para estabelecer comparações morfológicas entre as 

pontas. Por conseguinte, a proposta consiste em refinar a análise da morfologia do “fóssil-

guia” da tradição Umbu e não discutir a tecnologia, conceitos associados, sistemas de 

assentamento ou sistemas técnicos, produção e sim comparar morfologias distintas entre as 

regiões.  

A análise apresenta contribuições, tendo em vista que os resultados apontam para 

uma grande divergência na variabilidade formal das pontas no Estado de São Paulo em 

relação às pontas bifaciais ao sul do Brasil. Infelizmente ainda não é possível conciliar este 

estudo com perspectivas técno-tipológicas, voltadas para manufatura da indústria, visto que o 

artefato guia escolhido compõe uma parcela da cadeia operatória desses artefatos. Eles 

compactuam apenas uma etapa final dos processos.  
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Outra pesquisa recente sobre a Tradição Umbu é levada pelo arqueólogo Rafael 

Suárez no norte do Uruguai12. Sua pesquisa é realizada principalmente sobre o sítio 

arqueológico de Pay Paso 1, localizado no rio Quaraí , próximo à fronteira com o Rio Grande 

do Sul. Parte de sua Investigação é focada na antiguidade dos achados, tecnologia lítica e na 

relação deles com a fauna pleistocênica extinta Equussp. (cavalo pré-histórico) e 

Glyptodonsp. (gliptodonte) associadas in situ com artefatos líticos. Os dados igualmente 

apontam que a extinção desses mamíferos teria ocorrido mais tardiamente na região, até o 

holoceno inicial (9600-9100 AP). (SUAREZ, 2011; SUAREZ; SANTOS, 2010).  

A partir de observações sobre a evidência arqueológica, cronológica13 e 

estratigráfica, os resultados obtidos por Suarez indicam a ocorrência de três componentes 

culturais arqueológicos durante a transição Pleistoceno-Holoceno, com datas não calibradas 

entre a) 10.930-10.500 AP, b)10.200-10.100 AP e c) 9.600-8.600 AP. (SUAREZ, 2011).  

Assim, Suarez passa a discutir as principais formas de aprovisionamento da ágata14 

translúcida durante o povoamento do Uruguai, relacionando a acessibilidade do recurso ao 

uso da tecnologia, o território e a mobilidade dos caçadores-coletores antigos para região. Foi 

constatado que os deslocamentos giravam em torno de 140-170 km de distância entre os sítios 

residenciais e as fontes de ágata. Essas fontes eram usadas para produção de peças bifaciais e 

outros artefatos. (SUAREZ, 2011).  

Podemos entender então a tradição Umbu como definição extensiva que recobre todas 

essas particularidades descritas nesse tópico, onde os grupos formadores desta tradição de 

cultura material Umbu habitariam ambientes de campos abertos e matas fechadas, com sítios 

ocorrendo tanto a céu aberto, quanto em abrigos sob rocha. Seus artefatos líticos são 

caracterizados majoritariamente pela tipologia e principalmente pelas suas pontas de projétil, 

lascas, instrumentos bifaciais, raspadores e furadores, abrangendo datas que recuam até a 

transição do pleistoceno-holoceno, representando a primeira leva humana migratória 

abrangendo um grande intervalo cronológico e geográfico, compreendendo toda a região Sul 

do Brasil, porções do Uruguai e Argentina (NOELLI, 2000; BUENO; DIAS; STEELE, 2013). 

                                                           
12 O Arqueólogo não adota o termo “tradição Umbu”. No entanto, como os sítios trabalhados envolvem pontas 

de projétil, podemos classificar como pertencente a esse arcabouço material.  
13 A cronologia foi obtida a partir de 32 amostras datadas por AMS de alta resolução.  
14Ágata é uma sub-variedade de Calcedônia. É formada por um conjunto de variedades microcristalinas de 

quartzo (sílica). Na verdade, eles são variedades de calcedônia que têm pequenas bandas contrastantes de cores 

diferentes. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL  

 

2.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS  

  

 As características ambientais da região em estudo são bastante complexas e diversas 

no âmbito das ciências da terra. O tópico abarcará um resumo sobre o Primeiro Planalto 

Paranaense e a Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu, pois condizem com a região onde o sítio 

PR-CT-65 (foco dessa dissertação) está inserido e condiz com a região por onde os caçadores-

coletores desenvolviam seu território e coletavam recursos. (MAACK, 2012).  

 O Primeiro Planalto Paranaense, ou Planalto cristalino, limitado ao leste pela Serra do 

Mar e a Oeste estende-se até a Serrinha e Serra de São Luiz, na escarpa Devoniana, próximo à 

cidade de Ponta Grossa. O planalto conservou-se como um platô regular, exibindo em sua 

porção sul grandes extensões de planas e suaves ondulações, onde está localizada a cidade de 

Curitiba, que delimita o propriamente dito Planalto de Curitiba. (MAACK, 2012). Esses 

limites não representam obstáculos à movimentação humana, pois estão localizadas as 

nascentes dos rios Iguaçu, que permite mobilidade ao longo de seus cursos e de seus afluentes 

até o segundo e terceiro planalto, enquanto que o Ribeira e caminhos naturais pela serra fazem 

com que o litoral não se torne longínquo.   

 O primeiro planalto limita-se a oeste por uma escarpa de estratos de sedimentos 

paleozoicos quase horizontais, definindo uma paisagem suavemente ondulada com planícies 

de várzeas intercaladas por sedimentos fluviais e pantanosos do quaternário recente, 

ambientes que predominam as argilas plásticas escuras e areias brancas. Esses sedimentos 

acabam por ser associados aos vales dos rios, em especial ao vale do Rio Iguaçu até suas 

nascentes. Os sedimentos são vermelhos, violáceos e esverdeados, com ninhos de faixas de 

seixos acima do nível dos sedimentos dos quaternários. Todos os Sedimentos estão 

sobrepostos as rochas cristalinas. (MAACK, 2012). 

 Ainda segundo Maack (2012), as rochas cristalinas são suavemente dobradas, como 

teto acima de granitos, ou fortemente dobradas, como blocos entre granitos pós-algonquianos, 

que formam o pedestal do primeiro planalto desde a Serra do Mar até as proximidades de 

Curitiba. Os Calcários, filitos e quartzitos com granitos intrusivos da série Açungui 

constituem toda a parte norte do primeiro planalto, profundamente entalhado pelos rios da 

bacia Atlântica até o vale do rio Ribeira. Essa pode ser uma área com presença de silexitos 

importantes para as populações de alta mobilidade no passado. 
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 Na porção Norte, a partir do divisor de águas do Ribeira-Iguaçu, a região apresenta um 

relevo mais acidentado por causa da ação erosiva do Rio Ribeira e seus afluentes. Vale dizer 

que as rochas predominantes são os filitos, calcários, dolomitos, mármores e quartzitos. Pela 

sua fisionomia montanhosa, é chamada de região serrana de Açungui, posto que o principal 

rio que modelou essa zona é o rio Açungui. Possui elevações de até 1200 metros de altitude. 

(MAACK, 2012). 

 Já a porção Sul possui formas topográficas mais suaves e uniformes que variam de 850 

a 950 metros de altitude e largura de 70 a 80 quilômetros. O relevo possui origem cristalina, 

granito e gnaisses e sua superfície é representada por argila e areias, que se encontram 

depositadas ao longo do rio Iguaçu e seus afluentes. (MAACK, 2012).  

 O Rio Iguaçu é o principal curso d’água do Primeiro Planalto Paranaense com 1200 

quilômetros de extensão e abrange a maior bacia hidrográfica do estado do Paraná, 

totalizando 70799 km² se incluso os afluentes da margem catarinense.  Suas Nascentes são na 

Serra do Mar e sua foz ocorre na porção mais oeste do Estado em confluência com o Rio 

Paraná. No Primeiro Planalto Paranaense (Região do Alto Iguaçu) o Rio Iguaçu desenvolveu 

meandros de curvaturas amplas com águas antigas e apresenta diversas várzeas. (MAACK, 

2012).  

 Quanto ao substrato geológico, a região apresenta rochas gnáissico-migmatíticas, 

granitos e diabásios, riolitos e rochas vulcanoclásticas, mármores, filitos, xistos, quartzitos e 

veios de quartzo, silexitos e lateritas, etc, que podem ser observadas em afloramentos 

rochosos ou nos seixos de rios no embasamento da bacia sedimentar ou nas proximidades 

imediatas. Nos vales que formam a Bacia de Curitiba no alto Iguaçu podemos observar 

argilitos, siltitos, arenitos, margas e sedimentos inconsolidados, associados aos colúvios e 

elúvios. (CHMYZ; BROCHIER, 2004).  

 

2.2 A TRADIÇÃO UMBU E AS PESQUISAS DO ALTO IGUAÇU 

 

As primeiras pesquisas arqueológicas na região foram executadas em meados dos 

anos 1960 pelo Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do 

Paraná, que seus pesquisadores (Igor Chmyz e Wilson Rauth) posteriormente passaram a 

integrar o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA). Segundo o 

pesquisador Igor Chmyz (1968) as áreas pesquisadas compreenderam as margens do rio 

Iguaçu divididas em três setores: o alto, o médio e o baixo Iguaçu. No Alto Iguaçu as 

evidências foram coletadas em vários locais situadas às margens do rio nos municípios de 
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Balsa Nova, Porto Amazonas, Palmeira e Lapa e proximidades de Curitiba. Foram localizados 

45 sítios arqueológicos, sendo 43 relacionados a ocupações por povos ceramistas (29 da 

tradição Tupiguarani, 8 da Tradição Itararé e 6 da tradição Neobrasileira) e 2 não cerâmicos.  

Esse fato significaria que a região do Alto Iguaçu possui uma baixa ocupação e circulação 

dessas ocupações com tecnologia Umbu. No entanto, também é possível pensar na questão 

metodológica, na pouca quantidade de pesquisas, nos aspectos pós-deposicionais, ou ainda, 

relacionados a sítios com baixa densidade de material, dificultando seu reconhecimento em 

levantamentos.  

Desses dois sítios não cerâmicos identificados as informações são escassas. Sabemos 

apenas que se trata de sítios localizados nos arredores de Curitiba e em Palmeira. O primeiro é 

superficial e o segundo em profundidade de até 85 cm. Em ambos os sítios ocorrem 

raspadores laterais, plano-convexos, talhadores, percutores elaborados sobre núcleos e lascas 

de arenito-fritado (arenito silicificado), sílex e diabásio. (CHMYZ, 1968). 

Novas pesquisas arqueológicas no planalto curitibano foram realizadas na década de 

1980 e relacionadas ao Projeto de Salvamento da área impactada pela construção da Barragem 

do rio Passaúna (CHMYZ; CHMYZ; SGANZERLA, 1986), nos municípios de Araucária e 

Campo Largo. Nesse estudo foram localizados e resgatados 15 sítios arqueológicos, sendo 4 

"pré-cerâmicos"15 da tradição Umbu e 11 cerâmicos. Dos cerâmicos, 2 foram definidos como 

pertencentes à tradição Itararé, 4 Tupiguarani e 5 relacionados à tradição Neobrasileira. 

Diferentemente dos levantamentos pontuais do PRONAPA na ampla área do Alto 

Iguaçu, o número de sítios arqueológicos relacionados à tradição Umbu em um trecho da sub-

bacia do rio Passaúna (que também faz parte do Alto Iguaçu) aumentou exponencialmente, 

chegando a 27% dos sítios registrados. Esse dado pode se relacionar simplesmente ao fato da 

cobertura ter sido mais densa e sistemática nesta sub-bacia.  

Os sítios Umbu nessa região foram caracterizados como pertencentes a uma 

ocupação rarefeita, de aldeamentos pequenos e artefatual produzido, sobretudo, em quartzo. 

Os sítios são citados como a ocupação humana mais antiga da área, com cronologia estimada 

em 2000 anos a.C.16 Entre os artefatos coletados figuram, principalmente, as pontas de flecha 

e raspadores elaborados sobretudo sobre lascas de quartzo (CHMYZ; CHMYZ; 

SGANZERLA, 1986).  

                                                           
15 Sítios classificados como pré-cerâmicos ou não cerâmicos possuem um fator temporal e tecnológico embutido 

no termo. Ambos acabam por remeter a populações que não produziam cerâmica e estão localizadas em um 

tempo antes do advento da cerâmica. Esse termo ainda pode ser expandido à caracterização de sítios referentes a 

populações caçadoras-coletoras.  
16 Ou seja, não incorpora todas as datas do sitio Céu Azul, do Rauth, no entanto a data é aceita em artigos mais 

recentes do autor.  



33 

 

A partir da década de 1990 várias pesquisas arqueológicas foram desenvolvidas na 

região em função de Programas de Salvamento em Estudos de Impacto Ambiental (EIA-

RIMA), nas áreas impactadas por obras de engenharia. Entre elas podem-se citar as obras 

rodoviárias do Contorno Leste (1996) e Contorno Norte; as da construção da Barragem do Iraí 

e Barragem Piraquara II (2000); das áreas destinadas à instalação das fábricas das Montadoras 

de automóveis Renault (1997) e Audi (1997); das instalações do Gasoduto Brasil-Bolívia 

(2006); do Poliduto Petrobrás Araucária-São Francisco do Sul (2001) além de pesquisas 

acadêmicas integrando a tese de mestrado junto à área do Reservatório da UHE Capivari-

Cachoeira. (MIGUEL, 2001)17. 

Esses trabalhos possibilitaram o levantamento e o estudo de inúmeros sítios 

arqueológicos e contribuíram para o maior conhecimento do quadro da ocupação humana para 

região do Alto Rio Iguaçu, mas sem uma mudança metodológica significativa no tratamento 

das análises líticas. Ressaltamos que essas pesquisas são relacionadas a projetos de impacto 

ambiental, resultando em pesquisas focadas em determinada área ou traçado, evidenciando 

assim sítios arqueológicos específicos. 

O Projeto de Salvamento arqueológico do Contorno Leste, envolvendo os municípios 

de São José dos Pinhais, Piraquara e Quatro Barras, desenvolvido em 1996 pela equipe do 

CEPA/UFPR, revelou 6 sítios arqueológicos, sendo 2 relacionados a grupos pré-cerâmicos da 

tradição Umbu e quatro a grupos ceramistas, onde 2 foram filiados à tradição cultural Itararé, 

1 à tradição Tupiguarani e 1 à Neobrasileira. Nesse projeto os sítios não cerâmicos foram 

descritos como pertencentes à tradição Umbu, fase Iguaçu. 

 Os autores afirmam que se tratava de grupos nômades constituídos por pequeno 

número de pessoas que se dedicavam à exploração dos recursos naturais. Além desses dois 

sítios, foram encontrados dez indícios arqueológicos líticos18 (CHMYZ et al., 1996b). Mesmo 

com o baixo número de sítios arqueológicos, apenas dois, o autor referenciou dez indícios 

arqueológicos como pertencentes a sítios-acampamento da tradição Umbu, aumentando a 

densidade desse vestígio na região.  

Nesses sítios citados (CHMYZ et al., 1996b) ocorre a presença de vestígios líticos e 

diversas matérias-primas, em sua maioria em silexitos, quartzitos e riolito. Contudo, o que 

                                                           
17 Brochier em comunicação pessoal afirmou a existência de diversos sítios arqueológicos Líticos, no entanto 

não foram referenciados no mestrado de Miguel.  
18 “A diferenciação de classificação entre um indício e um sítio arqueológico se faz pela complexidade e 

quantidade dos vestígios encontrados. Indícios referem-se a locais com ocorrência de pouco material ou com alto 

grau de degradação. Indícios ganham status de sítio arqueológico quando mostram grande quantidade de material 

ou alta complexidade na formação das camadas de deposição, em geral, locais com bom estado de preservação e 

com alterações mínimas nas camadas de sedimentação.” (CHMYZ, 1966, p. 30). 
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chama a atenção é a baixa densidade de vestígios em basalto/diabásio em um dos sítios (PR-

CT-104), litologia esta que no estudo de caso deste trabalho apresenta as maiores 

porcentagens relativas. Outro dado interessante é a presença de artefatos do tipo “raspadores 

elípticos”. 

Segundo o Relatório do Projeto Arqueológico Renault (CHMYZ et al., 1997), as 

pesquisas realizadas entre os anos de 1996 e 1997 abordando um espaço do Distrito Industrial 

de São José dos Pinhais (sudeste de Curitiba), em áreas próximas à margem direita do rio 

Pequeno, localizaram dezoito locais contendo material arqueológico.  

Destes, seis foram considerados sítios e, os demais, como indícios arqueológicos. 

Entre os sítios arqueológicos, 1 apresentou características semelhantes à tradição Umbu 

(denominado PR-CT-65 Arroio do André); 4 foram filiados à tradição ceramista Itararé e o 

último à tradição ceramista Neobrasileira. Dos indícios arqueológicos verificados 2 foram 

vinculados à tradição Umbu; 5 à tradição Itararé; 5 à tradição Neobrasileira e em 1 foram 

detectados traços relacionados às tradições Itararé e Neobrasileira, respectivamente. Aspectos 

desse projeto e em especial ao sítio PR-CT-65 serão explicados em detalhe no item 1.4. 

(CHMYZ et al., 1997). 

Conforme o Estudo de Impacto Ambiental do Potencial Arqueológico na Área de 

Empreendimento da Montadora Audi no município de São José dos Pinhais, em pesquisa 

realizada em 1996, revelou a existência de dois locais com evidências arqueológicas. O 

primeiro indício está relacionado à tradição neobrasileira enquanto o outro foi relacionado a 

grupos pré-ceramistas e era composto por um artefato lítico e duas lascas. Este indício, 

associado provavelmente à tradição Umbu, estava a 250m da estrada de acesso principal, a 

20m de uma vertente e a 150m do Rio da Campina. Os vestígios líticos foram verificados em 

superfície. (CHMYZ et al., 1997). 

O Projeto de Salvamento Arqueológico da Barragem Iraí (BLASI; CAVALHEIRO; 

PONTES FILHO, 1999-2000), abrangendo porções dos municípios de Quatro Barras e 

Pinhais, identificou cinco sítios arqueológicos. Destes sítios, apenas em três foram executadas 

pesquisas sistemáticas, pois um já havia sido destruído pelas obras e o outro se encontrava em 

área de influência indireta. O Sítio Iraí 1 era multicomponencial, composto por duas casas 

subterrâneas geminadas relacionadas à tradição Itararé. Apresentou material cerâmico simples 

e artefatos líticos associados.  As duas casas subterrâneas interferiram nas camadas do 

material Umbu, que se encontravam entre 15 e 50 cm de profundidade. O material Umbu era 

composto de pontas de projétil, lascas retocadas, buris, raspadores, entre outros.  
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O Programa de Resgate Arqueológico da Barragem Piraquara II, situada no 

município de Piraquara, Paraná, foi realizado por Parellada (2009)19 no município de 

Piraquara (rio Piraquara) onde foram caracterizados 22 novos sítios arqueológicos na região. 

Sendo 10 relacionados à tradição Umbu, 6 da tradição Taquara-Itararé, 4 sítios 

multicomponencial relacionados a ocupações da tradição Umbu e Taquara-Itararé, 1 

multicomponencial com vestígios das tradições Umbu, Tupi-Guarani, Neobrasileira,  1 com 

as tradições Umbu e Tupiguarani, e mais 1 da tradição Tupiguarani e outro relacionado à 

Neobrasileira. Essa região encontra-se muito próxima (aproximadamente 10 km) de distância 

da região do sítio dessa pesquisa e é interessante marcar a grande diversidade de matérias-

primas encontradas: Calcário Silicificado, Quartzito, Quartzo Leitoso, Diabásio, Migmatito, 

Concreção Laterítica, Silexitos, Quartzo Fumê, Quartzo Leitoso, Gnaisse, Argilito e Quartzo 

Cristal. Segundo a coordenadora do projeto todas as litologias foram encontradas na região. 

Em um inventário parcial de sítios e indícios arqueológicos identificados e 

registrados na Região Metropolitana de Curitiba até o ano de 1999, segundo (CHMYZ; 

BROCHIER, 2004) já foi possível caracterizar as vizinhanças da capital paranaense como 

zonas de elevado potencial arqueológico. Em programas de pesquisas mais recentes isso vem 

se confirmando, demonstrando a necessidade de cuidados específicos quanto aos 

empreendimentos geradores de impactos nestas áreas.  

Observamos com clareza que a amplitude de sítios arqueológicos Umbu pode ser 

bem volumosa na região do Alto Rio Iguaçu (Ver Anexo 1). No entanto, como grande parte 

dos projetos estão relacionados a empreendimentos de impacto ambiental, o que conhecemos 

da região é certamente uma amostra de todo o potencial arqueológico dessa área. O outro 

problema não está relacionado a perspectivas sincrônicas, mas sim a diacronia, visto que não 

existem datações relacionadas ao Umbu do Alto Iguaçu, um problema que não fica claro o 

motivo, mas creiamos que a falta de recursos financeiros e a falta de material para amostras 

sejam os principais motivos.  

Mas mesmo tratando-se de sítios arqueológicos relacionados a projetos de impacto 

ambiental, podemos observar um delineamento dos sítios próximos aos principais cursos 

d’água da região, onde é curioso notar a grande quantidade de sítios na margem esquerda do 

Rio Iguaçu. Provavelmente a escolha pela margem esquerda se dá pela proximidade aos 

afloramentos de matérias-primas de origem ígnea. Em contrapartida os sítios da bacia do alto 

Iguaçu possuem grande material dos sítios, conforme Chmyz, Chmyz e Sganzerla (1986), em 

                                                           
19 O Programa de Resgate Arqueológico da Barragem Piraquara II foi desenvolvido desde maio de 2003. 
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quartzo, e isso nos engata a pensar sobre a relação dos acampamentos e da mobilidade do 

grupo em função da proximidade com as áreas fontes de matérias-primas.  

Mas a diacronia entre os sítios dificulta as possibilidades de análise, pois as datações 

relacionadas para os sítios Umbu do Alto Rio Iguaçu são escassas, mas conseguimos delinear 

que não figuram nas datas mais antigas para tradição nem nas mais recentes. Durante alguns 

anos a única datação para região era relacionada ao sítio PR-CT-35 Céu Azul, cadastrado por 

José Wilson Rauth, onde a única informação, procedente de Chmyz (1975), diz que o sítio é 

datado de 3705+/-130 a 755+/-60 anos AP, onde não sabemos se o sítio tem apenas duas datas 

ou se são diversas nesse intervalo, nem mesmo se calibradas ou não. Situava-se na Serra do 

Mar, no Município de São José dos Pinhais, junto à nascente do rio Pequeno, afluente do rio 

Iguaçu. 

Para uma maior contextualização temporal desse tipo de material no Alto Rio Iguaçu, 

outros sítios foram datados em regiões próximas, que acabam por revelar que o Umbu na 

região não é antigo, mas também não é muito recente como as datas mais extremas, como 

informa Noelli (2000).  

Parellada (2006) indica uma série de datações do Estado do Paraná e algumas do 

Estado de São Paulo:  
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Quadro 1 - Datações para sítios Umbu nas proximidades do GasBol. 

Local Estado 
Data C14  

anos (AP) 

Referências bibliográficas 

dadas por Parellada (2006) 

Sítio BS-22, Bairro da 

Serra 
SP 1250 ± 50 De Blasis, 1996. 

Fazenda Marrecas 6, PR 4350 ± 250 Parellada et al., 2003. 

Fazenda Marrecas PR 990 ± 190 Parellada et al., 2003. 

Céu Azul 1. S. José 

Pinhais 
PR 3705 ± 130 Schmitz, 1978. 

Céu Azul 1. S. José 

Pinhais 
PR 2670 ± 80 Smithsonian. 

Céu Azul 1. S. José 

Pinhais 
PR 1000 ± 65 Smithsonian. 

Céu Azul 1. S. José 

Pinhais 
PR 755 ± 60 Schmitz, 1978. 

PR-UV-4,União da 

Vitória 
PR 3110 ± 140 Chmyz, 1977. 

PR-UV-3 PR 1035 ± 90 Smithsonian. 

PR-UV-2 PR 730 ± 50 Schmitz, 1978. 

Sítio Toninho da 

Recapadora 
PR 6240 ± 250 Parellada et al., 2003. 

PR-FI-43, Foz do 

Iguaçu 
PR 4035 ± 150 Chmyz, 1977. 

Fonte: Parellada (2006) 

 

Chmyz et al. (2008), por sua vez, apresenta datações mais antigas para o norte da 

região metropolitana de Curitiba, no município de Tunas, onde dois sítios foram datados. O 

Abrigo PR-WB-16 apresentou datas de 7170±60 AP e 9630±40 AP para os níveis mais 

profundos. O Sítio PR-AS-14 apresentou datas muito recuadas também, com 9190±60 AP, 

elevando a antiguidade dos vestígios Umbu na região.  
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Nesse propósito, segundo informações do site A Notícia (ESCAVAÇÕES..., 2011)20, 

foram encontrados em escavações no aterro sanitário de Joinville-SC pontas de flechas, 

pedras polidas e outros indícios deixados por homens que viveram há mais de 6,2 mil anos. O 

Coordenador do Projeto, o Arqueólogo Dr. Marco De Mais, acredita que podem existir 

artefatos mais antigos sob a terra, mas nenhum material científico foi publicado ainda.  

Tendo em vista as datações, que situam alguns sítios Umbu no início do Holoceno, 

Chmyz et al. (2008) em uma relação direta entre vestígio e natureza destaca que a existência 

de cobertura vegetal condizente com o clima seco e frio perdurou no sul do país após o 

Pleistoceno. No entanto, Noelli (1999-2000) coloca que os grupos Umbus foram sendo 

encurralados em pequenos redutos com as investidas territoriais de grupos mais sedentários, 

como os Guaranis e os Itararés (proto-Jê).  

 

2.3. O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PR-CT-65 

 

O Sítio Arroio do André, pela sigla PR-CT-65, configura-se como o estudo de caso 

dessa dissertação. É um dos sítios líticos Umbu mais representativos da região, com grandes 

coletas que geraram grandes densidades de material. Segundo o relatório do Projeto 

Arqueológico Renault de 1997, é destacada em particular a riqueza hidrográfica do rio 

Pequeno, um dos tributários da margem esquerda do rio Iguaçu, realçando que esse local era 

propício a conter sítios arqueológicos.  

O Projeto Arqueológico Renault abordou um espaço do Distrito Industrial de São 

José dos Pinhais situado a sudeste de Curitiba. Destinado à Montadora de Automóveis 

Renault e ocupando uma área de aproximadamente 2.500.000m2, limita-se com a Rodovia 

BR-277 ao norte, a margem direita do rio Pequeno e a do Arroio do André ao sul e, com 

propriedades particulares a leste e a oeste, localizado nas coordenadas 22J 688900 E, 7174366 

S. Atualmente o sítio encontra-se destruído devido a implantação da Fábrica21.  

Segundo o relatório a metodologia proposta para o projeto originou-se naquela 

utilizada pelo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas – PRONAPA, mas com 

adaptações e inovações em relação à metodologia original a desenvolvida por James A. Ford 

(1962 apud CHMYZ, 1997), Clifford EVANS e Betty J. MEGGERS (1965 e 1970 apud 

CHMYZ, 1997). 

                                                           
20 ESCAVAÇÕES no aterro de Joinville estão paradas. ANotícia, 14 abr. 2011. Disponível em: 

<http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2011/04/escavacoes-no-aterro-de-joinville-estao-paradas-

3274732.html>. Acesso em: 20 ago. 2015. 
21Mapa 1 
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O sítio PR CT 65 (Figura 01) é caracterizado como sendo um sítio pré-cerâmico da 

tradição Umbu. Está rodeado de outras evidencias arqueológicas, a 560m a nordeste de outro 

sítio da tradição Umbu (PR-CT-61) e 375m e 530m a nordeste de indícios líticos (L-2 e L-3). 

Localizado a 750m da margem direita do rio Pequeno e a 110m da margem direita do arroio 

do André. 

A área do sítio estava ocupada por gramíneas que foram removidas antes do início 

dos trabalhos. Na porção oeste do sítio deveriam existir gramíneas nativas e nos vales dos 

córregos, remanescentes da mata original. O solo, por sua vez, era predominantemente areno-

argiloso de coloração cinza-claro. (CHMYZ, 1997). 

O Sítio é formado por onze concentrações de material, todos situados em pequenos 

platôs. O Sítio ocupava uma área de 260 x 200m, totalizando 40.820m2, dispondo-se o seu 

eixo maior em sentido Leste-Oeste.  

 

Figura 1 - Sítio Arqueológico PR – CT – 65 

 

Fonte: Modificado do Google Earth (2015) baseado em Chmyz (1997). 

 

As concentrações e suas localizações no quadro abaixo:  
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Quadro 2 – Localização e área das concentrações de vestígios arqueológicos do Sítio PR-CT-

65 

Concentração Localização Área 

A Delimitada no extremo sudoeste 32 x 27m (678,24m2); 

B Estava a 12m ao norte da A 20 x 15m (235,50m2); 

C Encontrava-se a 10m ao norte da B 37 x 30m (871,35m2); 

D Localizada 4m ao norte da C 24 x 22m (414,48m2); 

E Estava a 8m ao norte da D 36 x 18m (508,68m2). 

F Foi encontrada 38m a oeste da B 50 x 25m (981,25m2); 

G 
Acúmulo de terra retirada da 

concentração F 
23m x 20m (361,10m2) 

H 62m do norte da F 30 x 20m (471m2) 

I Localizada 55m a oeste da F 23 x 20m (361,10m2). 

J 80m a nordeste da I 15 x 10m (117,75m2) 

K 60m ao sul da J 12 x 7m (65,94m2) 

Fonte: Baseado em Chmyz (1997). 

 

As concentrações correspondem a áreas circulares ou elípticas onde há maior 

densidade de vestígios líticos. Estão dispostas em pequenos platôs que acompanham as 

drenagens, sendo que o maior conjunto dessas concentrações orientasse de forma linear em 

área de elevada, coluvionar junto a margem esquerda do arroio do André. 

 A forma de organização dessas áreas sugere atividades desenvolvidas de forma 

segmentada em espaços específicos no interior do sítio ou pode ser relacionada às 

reocupações do espaço ou em trânsitos de idas e vindas ao mesmo local pelo(s) grupo(s).   

 



41 

 

Figura 2 - Arroio do André com Adensamento de material arqueológico 

 

Fonte: Chmyz (1997). 

 

A concentração identificada como G representa, na verdade, o acúmulo de terra 

retirada da concentração F para o aterro de um pequeno açude. O entulho com material 

arqueológico ocupava uma área com cerca de 23m x 20m, totalizando 361,10m². Além dessa 

perturbação com a concentração F, outra movimentação de terra afetou o espaço da 

concentração H. 

Nos trabalhos foi possível registrar alguns locais com adensamento de material 

dentro das próprias concentrações. Estes estavam nas suas porções centrais e, em duas, um 

pouco mais deslocados para um lado. Com exceção da F e I, que foram delimitadas por meio 

de cortes experimentais e cortes estratigráficos; todas as demais concentrações estavam 

perturbadas por meios antrópicos e foram realizadas somente coletas superficiais.  

Ainda segundo os dados repassados pelo relatório, foram realizados três cortes-

estratigráficos na concentração F. Dois localizaram-se ao lado do barranco formado pela 

extração de terra onde era possível a identificação da camada arqueológica no perfil. O 

terceiro corte foi adjacente aos demais, mas aberto na direção oeste. Nos três cortes 

estratigráficos, a escavação abarcou 16,30m². A abordagem mais enfática na concentração F 
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foi fundamental para definição da amostra a ser estudada (Figura 02). Outros 25 cortes 

menores foram praticados na área, espaçadamente; tinham 20 cm de lado e, 

excepcionalmente, 50 x 40cm e 70 x 60cm. No terreno intacto da concentração F apresentava 

uma suave declividade nos sentidos Norte-Sul e Leste-Oeste e estava recoberto por gramínea 

rala e arbustos. Sofrera erosão laminar22.   

Os cortes revelaram uma estratigrafia composta por um solo areno-argiloso de 

coloração marrom-escuro até 8 ou 12 cm de profundidade, passando para o solo argilo-

arenoso mais compacto e de cor marrom, com variações para marrom-médio, marrom-

alaranjado e marrom-avermelhado à medida que aumenta a profundidade.  

O material arqueológico ocorria bem próximo à superfície, até os 10 cm de 

profundidade, de forma dispersa e constituída principalmente por microlascas23. Por sua vez, 

houve uma concentração maior de vestígios entre 15 e 20cm, com alguns núcleos24 e muitas 

microlascas, lascas e artefatos. Somente no canto oeste da quadra II as evidências ocorreram 

até 43 cm de profundidade, formando um “bolsão”25.  

 

                                                           
22Erosão laminar é ocasionada pelo escoamento não concentrado da água, removendo camadas superficiais do 

solo, consequentemente deslocando e selecionando vestígios arqueológicos.  
23Microlascas para o autor é referente a lascas com dimensões abaixo de 2 cm.   
24 Núcleos, por sua vez, apenas um foi encontrado nas embalagens.  
25 Figura 7 
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Figura 3 - Planta e perfil da escavação realizada na área da concentração F do sítio PR CT 65: 

Arroio do André 

 

Fonte: Chmyz (1997). 

 

A topografia realizada no piso da ocupação mostrou a ocorrência mais intensa de 

peças nas áreas das quadras situadas ao lado do barranco. Nelas concentraram-se, também, as 

pontas de projéteis e outros artefatos. As lascas e microlascas tenderam a formar dois 

adensamentos. O autor completa dizendo que um desses adensamentos de material estava ao 

lado de blocos de rochas que poderiam estar ligados a antigos fogões.  

Raros e diminutos fragmentos de carvão apareciam na camada arqueológica, sendo 

que os maiores e mais numerosos não ultrapassavam 10 cm de profundidade. Neste caso, 

foram associados a ocupação recente. (Chmyz, 1997). 

Dos 25 pequenos cortes efetuados no espaço F, apenas os de números 20 e 25 não 

proporcionaram indícios; nos demais, peças foram encontradas entre 10 e 30 cm de 

profundidade. O corte número 14 forneceu microlascas e pequenos fragmentos de carvão aos 

50 cm de profundidade. O remanescente da concentração F na época foi isolado, ficando à 

margem das obras de engenharia civil. No entanto presume-se que todo o sítio tenha sido 

impactado durantes as obras da fábrica, conforme a sobreposição de imagens abaixo: 
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Figura 4 - Impacto das obras da fábrica em imagem de 2004 

 

Fonte: Google Earth (2015). 

 

Brochier e Lima (1996) analisaram os silexitos encontrados no Projeto do Contorno 

Leste de Curitiba, com base na nomenclatura dada por Araujo (1991) e observando apenas 

características macroscópicas. Assim, foram identificados doze tipos, evidenciando uma 

expressiva quantidade e variedade de silexitos. No entanto essa variedade não condiz com o 

contexto geológico do Alto rio Iguaçu, onde até o momento não havia constatado nenhum 

material silicoso de origem química, substituição dos carbonatos ou mesmo pelo transporte 

fluvial.   

Os autores inferem ainda que as áreas fontes dos silexitos localizam-se 

possivelmente há mais de 50 km ao norte da área pesquisada, em terrenos geológicos do Pré-

cambriano Paranaense; ou em distâncias de 100km em rochas sedimentares 

permocarboníferas da Bacia do Paraná, dispostas a oeste da área. Conclui-se que os silexitos 

foram transportados de regiões relativamente distantes, com implicações para o entendimento 

das estratégias de aquisição de matérias-primas e mobilidade dos grupos caçadores-coletores 

da região. (BROCHIER; LIMA, 1996).   



45 

 

3 A ABORDAGEM ANTROPOTÉCNICA 

 

As abordagens teórico-metodológicas no estudo do material lítico foram durante boa 

parte da história arqueológica brasileira calcadas em estudos tipológicos oriundos da 

perspectiva adotada pelo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA). 

Assim como se intercalavam elementos repassados no Guia para o Estudo das Indústrias 

Líticas da América do Sul de autoria de A. Emperaire (1967). 

A tipologia consistia em uma relação quase que direta entre a forma do vestígio e sua 

função, em uma analogia baseada na relação da função objeto a ser estudado com sua 

respectiva função do objeto atual para então serem definidas categorias de artefatos e a 

identificação dos artefatos fósseis-guias, como as pontas bifaciais para a tradição Umbu ou as 

lesmas (plano-convexos) para a tradição Itaparica. Mello (2006) enfatiza que as abordagens 

de cunho tipológico não abordam o objeto técnico, mas sim os critérios e as características da 

ideia que o pré-historiador faz do homem pré-histórico.   

Assim nesse capítulo pretendemos tecer alguns elementos conceituais e teóricos mais 

amplamente utilizados na literatura contemporânea sobre tecnicidade, observando o artefato 

como fruto do comportamento humano inserido dentro de um contexto social, permitindo 

uma interface entre o homem e o seu meio em seu contexto mais amplo. 

Perceber as técnicas nos permite abordar os conhecimentos atrelados aos saberes e 

fazeres de um dado grupo, da interação entre grupos ou das mudanças culturais ao longo do 

tempo. Não descartamos o fato das abordagens tipológicas como um todo. A criação de tipos 

e classificações é necessária, seja por uma questão sistemática ou organizacional, e o nosso 

resultado será em parte uma tipologia, mas seguindo termos diferentes, como o demonstrado 

por Darvill (2003, p. 443): 

Typology – the classification of objects, structures, or specimens by sub-dividing 

observed populations into a theoretical sequence or series of groups (types) and 

subgroups (subtypes) according to consideration of their qualitative, quantitative, 

morphological, formal, technological, and functional attributes. (Grifo nosso). 

Sendo assim, a complexidade das análises tipológicas pode ser entendida como um 

método classificatório e não como um fim em si. A classificação permeia diversas 

habilidades, quesitos, conceitos e características. Contudo: “O problema não se reduz, 

portanto, à pertinência das classificações, mas a teoria subjacente à escolha dos critérios 

classificatórios determinantes e ao papel epistemológico da interpretação na construção dessas 

ordenações.” (FOGAÇA, 2003, p. 12). 
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Iremos assumir essa abordagem como uma mescla de tecnologia e tipologia, onde os 

tipos artefatuais serão definidos segundo qualidades e características tecnológicas, ou seja, os 

artefatos serão classificados segundo preceitos tecnológicos próprios que respondem à 

aspectos do meio social, cultural, econômico, funcional e sua relação com o meio ambiente, 

definindo uma forma, um design, estilo e a produção em cadeia. A tecnologia estuda 

fenômenos adquiridos, transmitidos e conservados pela aprendizagem. 

 

3.1. O ATO E O GESTO. A OPERAÇÃO E A CADEIA 

 

Os primeiros trabalhos antropológicos mais densos sobre técnica recaem sobre o 

etnólogo francês Marcel Mauss (1935), que propôs uma técnica que está presente nas 

atividades das pessoas, seus modos de agir, de pescar, de cultivar, de se vestir, de caçar, de 

dirigir, ou seja, todos os hábitos musculares socialmente adquiridos. E esses hábitos 

musculares são transmitidos de geração em geração. O corpo é o primeiro e o mais natural 

instrumento do homem. Ou, mais precisamente, o primeiro e o mais natural objeto técnico. E 

ao mesmo tempo o meio técnico do homem é seu corpo. (MAUSS, 2003, p. 407). 

Quando aprendemos uma técnica a utilizamos de maneira maquinal, automática, 

formando um só corpo (MAUSS, 1935), não pensando mais nos atos ou ações para fazer 

funcional. O objeto passa a ser uma extensão do corpo. É uma dinâmica interiorizada por 

meio do controle que o sujeito exerce sobre o objeto, gerando atos padronizados com a maior 

economia de meios possível. Nesse ponto saliento que a diversidade cultural pode por em 

cheque a questão da economia, como vemos em muitos aspectos religiosos que a economia de 

meios e energia nem sempre é levada em conta. (WARNIER, 1999).  

A técnica supõe o contato direto do homem com a natureza, com a matéria. 

Haudricourt (1987) define técnica, não como algo intrínseco, mas como o conhecimento dos 

atos e gestos necessários para obtenção do resultado procurado26.   

Leroi-Gourhan (1985) considera que as técnicas são as primeiras evidências de 

relação entre o homem e o ambiente, marcando a ruptura do natural com o social, do instinto e 

da inteligência. No entanto admitimos que as técnicas sejam as primeiras e principais 

produções sociais, merecendo uma abordagem social. Cada sociedade tem seus próprios 

hábitos corporais, suas próprias técnicas (LEMONNIER, 2002). Adotamos que a técnica 

como fato social total (MAUSS, 1974) representa a união e não a ruptura, a interpretação do 

                                                           
26 Grifo nosso.  
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natural como parte desse escopo sociocultural, desse saber coletivo, e as técnicas fazem parte 

dessa interrelação, não dicotômica, mas concomitantemente incorporada. Neste ponto Ingold 

(1995) considera essa forma dicotômica paralela de operar típica da tradição ocidental, que 

leva a construir essa relação à oposição homem/natureza, entre humanidade e animalidade. 

Ainda, segundo o autor, esse tipo de proceder mais cria obstáculos do que ajuda na 

compreensão dos fenômenos estudados, produzindo contraposições dos fenômenos onde com 

muita probabilidade existe continuidade ontológica. 

A técnica em qualquer sociedade é a representação de esquemas mentais aprendidos 

por meio da tradição, assim como qualquer ação humana no mundo material, uma vez que a 

técnica é resultado das estratégias e significados sociais (LEMONNIER, 2002). Para Mauss 

(1974), se não houver tradição cultural, não haverá técnica e nem transmissão, partindo da 

ideia de que a técnica deve ser tradicional e eficaz. 

A técnica está intimamente ligada aos aspectos culturais e consequentemente aos 

materiais e aos objetos técnicos, que se trata de um objeto inserido em uma cadeia de gestos, 

em um comportamento técnico geral, ou seja, que esteja inserido nas tradições técnicas de 

uma dada cultura (DEFORGE, 1985, p. 81 apud VIANA, 2005). Mas para dar sentido à 

leitura dos estigmas de lascamento ou talhe de rochas duras é necessário uma reconstituição 

da sequência de ações e dos gestos efetuados para obtenção do material estudado. Essa 

reconstituição ou em alguns casos observação é chamada de Cadeia Operatória por Leroi-

Gourhan (1985), que de modo geral podemos definir como um conjunto de atos, técnicas e 

modificações físicas na “vida” do objeto. Ou seja, é uma relação desde concepção do artefato 

à aquisição de matéria-prima, manufatura, uso e descarte. Consequentemente, a relação entre 

as diversas técnicas de produção individual dos artefatos resultará na compreensão sistêmica 

de toda uma indústria. (Figura 5) 
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Figura 5 - Exemplificação de cadeia operatória 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

A técnica se faz, conforme Haudricourt (1987, p. 332), como “atividade mais 

racional do homem e a mais característica, ela não é biologicamente adquirida no nascimento, 

mas socialmente apreendida e socialmente transmitida.”  

Do ponto de vista mais antropológico/etnológico, noções próximas podem ser 

trazidas desde Mauss (1935) onde as técnicas do corpo são consideradas um fato social total, 

um mecanismo social que depende de fatores de ensino-aprendizagem e é aprendido pelo 

indivíduo, não adquirido. Nesses termos, os objetos estariam relacionados com uma técnica 

específica já aprendida e passam a ser uma extensão do corpo, cujo encadeamento 

compreenderia um processo de atos, como uma cadeia de ações e gestos.  

Mauss foi o primeiro a propor a tecnologia como um processo, uma transformação 

da matéria em encadeamentos e já se preocupa com o inquérito da gestão dos recursos. 

Enfatiza, portanto, conceitos próximos à noção de cadeia operatória em artefatos. Balfet 

(1991) considera cadeia operatória como o encadeamento de operações mentais e dos gestos 

técnicos necessários para atender uma necessidade. É uma serie de operações que 

transformam uma matéria-prima natural para um estado produzido, quer seja ele (o objeto) 

para consumo ou instrumento.  

Mauss (1993, p. 47) descreve que todo objeto deve ser estudado em três pontos: “1º) 

em si mesmo; 2º em relação às pessoas que se servem dele; 3º) em relação à totalidade do 

sistema observado”. E ainda complementa com a questão da procedência das matérias-primas 

para exemplificar a relação da totalidade: “Certas calcites foram transportadas ao longo de 

distâncias consideráveis; a procura de jazigos de sílex é característica de toda a era paleolítica 

e neolítica; várias tribos australianas vão procurar o ocre a seiscentos quilômetros de 

distância.” (MAUSS, 1993, p. 47). 
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Quanto à relação de encadeamentos, esse estudo compreenderia “[...] diferentes 

momentos de fabricação desde o material bruto até o objecto acabado. Estudar-se-á, em 

seguida, da mesma maneira, o modo de emprego e a produção de cada ferramenta”. (MAUSS, 

1993, p. 47). Podemos observar em Mauss uma preocupação do fato tecnológico como centro 

de múltiplas dinâmicas e dimensões, interagindo o objeto, as pessoas e o sistema, onde o fato 

social total se torna a meta da observação etnográfica. (FOGAÇA, 2003).  

Embora tenha sido a obra de Leroi-Gourhan, intitulada o gesto e a palavra, editada, 

primeiramente, na década de 1950, o conceito de cadeia operatória foi formado primeiramente 

por Mauss (1993)27. Leroi-Gourhan estava, por sua vez, com preocupações substancialmente 

diferentes de Mauss. Ele formalizou e deu coerência prática à noção de cadeia operatória, 

introduzindo-a nas análises tecnológicas, caracterizando a tecnicidade humana como a 

interação entre o sujeito e o utensílio organizados em cadeia por séries operatórias, colocando 

a evolução da cultura humana em dois polos: a relação entre a técnica e a linguagem. 

(LEROI-GOURHAN, 1984). 

Leroi-Gourhan (1987), de maneira meio evolucionista, propõe que o comportamento 

técnico do homem manifesta-se em três níveis: o nível específico, o nível sócio-técnico e o 

nível individual. No nível específico, a inteligência técnica do homem está ligada à sua 

genética biológica, ao seu comportamento animal. No nível sócio-técnico, a inteligência 

humana comporta-se como um coletivo, sob efeito dos aspectos de ensino de aprendizagem 

dos laços étnicos e por meio de uma memória operatória social e transmitida pela linguagem 

“o indivíduo encontra-se em presença de um corpo de tradições próprias à sua etnia.” 

(LEROI-GOURHAN, 1987, p. 22). Por fim, no nível individual, “a espécie humana apresenta 

igualmente um carácter único, o individuo por si só, possui a possibilidade de confrontar 

situações simbólicas, o indivíduo está em condições de se emancipar simbolicamente dos 

laços simultaneamente genéticos e sócio-técnicos.” (LEROI-GOURHAN, 1985, p. 21). 

No âmbito das chamadas de cadeias operatórias maquinais, ligadas intimamente na 

essência das práticas cotidianas humanas, que correspondem ao nível sócio-técnico, são 

programas operatórios adquiridos pela aprendizagem durante a infância e adolescência do 

indivíduo, seja por meio de comunicação verbal, imitação e ensaio e erro. Apenas em 

situações acidentais, imprevistas, a consciência adquire um papel preponderante, visando à 

readequação da cadeia operatória à nova situação. (BALFET, 1991). Boa parte de nossa 

atividade técnica enquadra-se nessa categoria sócio-técnica maquinal.  

                                                           
27 Originalmente: MAUSS, Marcel. Manuel d’ethnographie (Cours donnés à l’Institut d’Ethnologie de 

l’Université de Paris, réunis par M. Leiris & D. Paulme). Paris: Payot, 1947. 
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Segundo Perlès (1992), que trata de estudos sobre ferramental lítico, toda atividade 

técnica está ligada a um pensamento abstrato, um esquema conceitual, que direciona todas e 

quaisquer decisões na produção dos instrumentos líticos. Esse processo interfere e exige a 

aplicação de estratégias que permitem que decisões sejam tomadas. Onde se faz necessário 

organizar nossa unidade mínima para descrever e interpretar as atividades técnicas em 

contextos, tornando-se fundamental definir seus elementos essenciais a partir das quais serão 

estabelecidos os critérios. (FOGAÇA, 2003).  

Assim, a análise tecnológica consiste na reconstituição de cada peça, de cada retirada 

e consequentemente o gesto, no seu devido lugar na cadeia operatória ou na rede de cadeias 

operatórias, o que leva a uma organização hierarquizada da coleção. (FOGAÇA, 2001, 2006, 

2010). 

Este artefato é resultado de um projeto já concebido na mente do artesão, o qual é 

culturalmente determinado. (PELEGRIN, 2005). A produção dos instrumentos adota a 

organização sócio-cultural do grupo em que ele está inserido, seguindo regras mais ou menos 

rígidas durante o processo de fabricação. O resultado final é a produção de instrumentos que 

possuem uma mesma lógica técnica, a qual se traduz na escolha por determinadas matérias-

primas, morfologias, técnicas, métodos e gestos específicos. (RODET, 2005).   

 A mudança ou o inesperado também podem ser observados, destacando a obra 

de Balfet (1973 apud VIANA, 2005) baseada em tecnologia cerâmica e crafts female. Ele 

estava preocupado em noções de acidentes não previstos, que podem ocorrer durante o 

processo de produção e que levam à tomada de decisões “conscientes” diante de 

circunstâncias inesperadas. O que, nesse momento, faz com que as operações maquinais 

sejam ajustadas para lidar com o problema.  

[...] pode-se pensar numa situação em que ocorre uma fratura do instrumento lítico 

durante a fase de retoque, decorrente de um golpe mais forte do que o necessário, ou 

por excesso de exposição da peça ao calor durante o tratamento térmico. Neste 

contexto, decisões conscientes irão determinar a continuidade do processo de 

produção. (VIANA, 2005, p. 64). 

Fogaça (2003, p.157) diz ainda que os processos de lascamento podem ser definidos 

como cadeias operatórias maquinais. O artesão deverá recorrer constantemente à consciência 

para solução dos imprevistos e para adaptar-se às particularidades de cada bloco de pedra, 

essa consciência atua nos limites impostos pela tradição (esquemas conceituais e 

conhecimentos técnicos). Ou seja, na medida em que se caminha pela cadeia operatória de 

produção de objetos e cada gesto saia como desejado e a resposta da matéria seja 
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correspondida ou não, o artesão sempre irá conscientemente definir qual gesto será o próximo 

e qual resultado pode ser esperado de acordo com a sua ideia do projeto inicial.  

A cadeia operatória é algo mais do que a descrição metódica de um processo 

artesanal, pois o estudo de um sistema operacional é distinguir entre a forma como as pessoas 

organizam operações técnicas, dependendo da natureza da aplicação ou causalidade pelo 

conjunto de restrições e opções. (MARTINELLI, 1991, p. 66 apud FOGAÇA, 2003).  

 

3.2 COISAS, OBJETOS, ARTEFATOS E PONTAS  

 

Tim Ingold (2012) insiste que o mundo é habitado por coisas e não por objetos, 

fazendo uma distinção muito clara e convincente acerca dessa diferenciação. Busca 

estabelecer, assim, aquilo que entende por vida, de modo que a ênfase na agência material é 

consequência de uma redução das coisas em objetos. Habitamos um mundo de coisas, de 

materialidade sem definição, mas real, onde as culturas definem e classificam o mundo.  

O autor reforça que as coisas possuem vida. Uma coisa é ampla, reduzida, complexa 

e simples, pois qualquer coisa é. No entanto não é uma mistura homogênea de forma e 

matéria, assim como salientou Aristóteles. O objetivo de Ingold é derrubar esse modelo e 

propor uma maneira de refazer etnografias calcada nos objetos, derrubando “o próprio 

modelo, e substituí-lo por uma ontologia que dê primazia aos processos de formação ao invés 

do produto final, e aos fluxos e transformações dos materiais ao invés dos estados da 

matéria.” (INGOLD, 2012, p. 26). 

Sabemos que coisa pode ser qualquer meio físico e tátil. É uma definição ampla e 

que acaba por remeter a indefinição: a coisa seria um paradoxo nesse sentido?  As coisas 

podem conter significado, mas não criam significado, elas necessitam de um significado, um 

significado a ser atribuído. E, ao contrário de Ingold, atribuir agência à coisa gera 

automaticamente um significado, tornando-a um objeto.  

Um objeto não necessariamente foi fabricado ou manufaturado, mas possui uma 

intervenção do comportamento humano, seja simbólica, ideológica ou técnica, ou seja, o 

objeto é cultural.  Neste ponto voltemos à Mauss (1935) onde a descrição de técnica nos fará 

chegar ao entendimento de como os significados culturais são atribuídos aos objetos. Nessa 

perspectiva tecnológica, onde os objetos são vistos como parte de um sistema tecnológico, 

social e econômico, o objeto técnico é considerado a partir do gesto que o envolve, que o 

produz e o faz funcionar, de modo que Haudricourt (1987) busca enfatizar as ações e as 

relações que o objeto enfeixa, assim como sua eficácia quanto a um objetivo proposto. Um 
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objeto é um volume delimitado no espaço, composto de elementos técnicos interativos, 

capazes de responder a certo número de objetivos. (BOEDA, 1997).  

Um artefato, além de um objeto significado, foi utilizado, modificado ou 

manufaturado e passa a ser uma extensão do corpo e é encadeado como um processo de atos 

(MAUSS, 1935), ou seja, um artefato é uma coisa que sofreu uma transformação humana. 

(RABARDEL, 1995). 

Simondon (1985 apud MELLO, 2005) está interessado nos processos de 

individuação do objeto técnico, isto é, a história de como algo se torna algo. Processos como 

esses de individuação podem ser tanto sociais como biológicos ou técnicos. Para ele, o que 

interessa não é o indivíduo técnico, a máquina ou o objeto, mas o processo de individuação, 

que aparece por meio da série dos objetos técnicos. É também somente por meio de uma série 

que é possível entender a lógica evolutiva dos objetos técnicos. Assim, o desenvolvimento 

dos objetos técnicos responde não apenas a exigências funcionais, mas também, e, sobretudo, 

às exigências estruturais. (MELLO, 2005). 

O objeto abstrato é uma solução onde os elementos estão justapostos em uma solução 

composta. Como exemplo, os plano-convexos da tradição Itaparica (lesmas) constituem 

objetos abstratos, onde nessas ferramentas cada unidade transformativa teria sido produzida e 

utilizada de forma independente e, assim como funciona um ‘canivete suíço’, mencionado 

anteriormente, estaríamos diante de uma matriz composta por diversos instrumentos 

(SIMONDON, 1985 apud MELLO 2005, VIANA; GUILHARDI 2011). Enquanto que o 

objeto concreto é uma solução cujos elementos estão integrados, fundidos uns nos outros em 

uma sinergia de formas, de funções e de funcionamento, com o fim sendo a integração total, o 

fechamento, a indivisibilidade e, eventualmente, a redução das dimensões, bem como a 

redução do gasto de energia (SIMONDON, 1985 apud MELLO, 2005). Ou seja, uma flecha, 

ou ela é fabricada como uma flecha, ponta X haste X pena X, ou ela não irá agir em sinergia e 

não irá concluir seu objetivo com êxito. Ou ela é uma flecha, ou não é. 

Existe uma lógica do objeto que ao fim de uma evolução técnica conduz do conceito 

de abstrato ao concreto: 

Assim, o princípio geral de evolução para os objetos técnicos é a evolução de um 

estado ‘abstrato’ de elementos justapostos, para um estado ‘concreto’ de integração 

de funções num modo sinérgico. Nessa forma concreta o objeto técnico pode se 

tornar tão especializado que não pode ser modificado para responder mesmo às 

menores modificações, seja por motivos funcionais ou ambientais. (MELLO, 2005, 

p. 69). 
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A corrente inabilidade em distinguir, nos artefatos, a diferença entre trabalho e 

função é consequência da dissociação entre o princípio e a técnica. Em tecnologia eles 

correspondem a duas questões que emergem quando confrontadas com um objeto não 

familiar: “Para que é isso?” (função) e “como isso trabalha?” (funcionamento), ou seja, 

função refere-se ao objetivo do objeto e funcionamento à ação. No entanto nada impede que 

determinado artefato possua sua função e seja utilizado com outra finalidade e funcionamento, 

da mesma maneira que se usa facas de mesa para apertar parafusos. 

O conceito de faca, como por exemplo, é ruim, pois se pensarmos estamos falando da 

função do objeto quando dizemos que a faca é usada para cortar. Mas ‘cortar’ não é uma 

função. Cortar é ação, é uma categoria de modo de funcionamento.  Para ‘cortar’ ser uma 

função, devemos saber exatamente o que vai ser cortado, em que contexto e com qual 

propósito. Em outras palavras, precisamos saber de que operação está falando e isso pode 

criar problemas em contextos arqueológicos.  (SIGAUT, 1997 apud MELLO, 2005). 

Popularmente conhecidas como “pontas de flecha”, as pontas associadas a já dita 

Tradição Arqueológica Umbu carecem de investigação a respeito de seus “reais” 

funcionamentos e funções. Consideramos o artefato ponta como sendo uma matriz 

bifacialmente lascada em pedra com forma não necessariamente alongada, com um ápice 

terminal muito agudo aproximadamente paralelo ao seu eixo de simetria, podendo ou não 

apresentar pedúnculos, aletas ou canelura.  

As pontas de projétil apresentam algumas peculiaridades em relação à sua função e 

consequentemente ao seu funcionamento, pois os usos desses artefatos podem variar em 

basicamente quatro objetivos distintos, com funções e funcionamentos distintos. a) corpo a 

corpo ou ataque direto, b) lançamento manual, c) lançamento com propulsor e d) arco e 

flecha.   

As pontas ainda podem ser referentes a vários objetos distintos para essas 

funcionalidades citadas, como a lança, o dardo e a flecha. A Lança corresponde a um artefato 

produzido com o propósito de arma, seja para caça ou para guerra. É composta basicamente 

de uma haste longa com uma ponta afiada. O dardo é uma arma de arremesso, muito 

semelhante a uma lança, porém tende a ser mais leve. Hoje o dardo é relacionado a práticas 

esportivas. O terceiro objeto é a flecha, que consiste em uma haste longa e fina, dotada de 

uma ponta afiada e a outra extremidade de um engate (nock) para a corda do arco.  Todos os 

artefatos citados podem possuir diferentes dimensões, usos, pesos e simbolismos agregados.  
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A ponta de pedra é uma das partes do artefato-arma que se articula com elementos 

fabricados de madeira (a haste da flecha, arco, propulsor28), de fibras vegetais (a corda do 

arco e demais amarrações), com penas (tanto na haste como em possíveis decorações) e 

resinas, cada qual resultante de uma cadeia operatória específica. Dessa ponta, seu volume, 

forma e peso entram de acordo com diversos parâmetros, como a técnica utilizada pelo 

arqueiro para manipulação da arma, a distância entre o caçador e a caça, o peso total da flecha 

ou dardo e a tensão usual do arco ou tamanho do propulsor, mostrando que um objeto não é 

apenas o objeto, é uma rede de cadeias operatórias, gestos e funcionamentos, sem levar em 

conta as variadas cadeias operatórias relativas ao processamento e consumo da caça. “Sobre o 

objeto lítico recuperado [no caso a ponta do projétil] nada se inscreverá como testemunho 

direto de tais cadeias operatórias articuladas” (FOGAÇA, 2003, p. 5), apenas a inferência e 

interpretação do arqueólogo sobre tais possibilidades de funcionamento.  

Observando-se apenas as formas, sob uma perspectiva tipológica “clássica”, o 

instrumento lítico será, ao menos num primeiro instante, abstraído de sua gênese (BOËDA, 

1997) e do porquê de seu abandono; de tal maneira que se retêm como a priori a ideia de que 

a forma do objeto corresponde ao conceito preestabelecido e não a possíveis acidentes de 

percurso, reapropriações do instrumento para novos usos ou mesmo diferentes 

funcionalidades, como no caso as pontas de projétil bifaciais. Um exemplo pode ser 

relacionado ao uso das flechas, que comumente é associada a arcos e não a propulsores, como 

vemos na pintura de Albert Eckhout sobre os Tapuias no século XI.  

 

                                                           
28 Conhecido também como Azagaia. É constituído geralmente por um bastão de comprimento variável com um 

gancho em uma das extremidades. O propulsor prolonga o braço humano e multiplica sua força e alcance.  
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Figura 6 - Dança dos Tapuias – Albert Eckhout - onde não existem arcos, apenas propulsores 

na imagem 

 

Fonte: Wikipédia (2015). 

 

Thomas (1978) trabalhou com projéteis líticos do Museu de História Natural dos 

Estados Unidos e do Novo México, os quais foram medidos. Após a seleção, a combinação 

das coleções etnográficas e arqueológicas gerou uma amostra de 142 peças onde foram 

medidos cinco atributos: comprimento total, largura, espessura, largura do pedúnculo e o 

peso.  

Assim, ele pode verificar a classificação das pontas de projétil desconhecidas em 

pontas de flecha ou dardos. Neste sentido, o autor supôs que as pontas de dardo são maiores 

que pontas de flecha. Em função dos resultados obtidos, das 142 pontas analisadas e 

classificadas inicialmente como pontas de flecha (132) e dardos (10), foram reclassificados, 

segundo o autor, com uma precisão de 86% na relação com o referencial etnográfico.  Assim, 

das 132 pontas de flecha classificadas inicialmente, chegou-se a conclusão de que 17 eram 

pontas de dardo; já das 10 pontas de dardo classificadas inicialmente, três foram 

reclassificadas como pontas de flecha. 

Shott (1997) retoma o trabalho e a metodologia desenvolvida por Thomas, com a 

finalidade de verificar e distinguir pontas e dardos. No entanto, com uma amostra maior, 

verificou ainda noções do uso e reavivagem, analisando uma correlação entre uma série de 

medidas como comprimento/espessura, peso/espessura, superfície/espessura e o grau de 

redução das pontas, apontando que quanto mais vezes for reativado o projétil, o comprimento 
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e a largura da lâmina diminuem, enquanto a espessura permanece relativamente constante. A 

contribuição deste trabalho é salientar a importância da medida entre a largura das aletas 

como variável importante nesta diferenciação. 

No contexto de estudos sobre pontas líticas no Brasil, e que igualmente tratam de 

uma melhor caracterização de medidas envolvendo este tipo de artefato, Okumura e Araújo 

(2014) desenvolvem um projeto análise de pontas de projétil da tradição Umbu, por meio da 

utilização da sistematização de medidas. O objetivo é obter medidas lineares, juntamente com 

morfometria geométrica, a qual consiste em um método quantitativo para estabelecer 

comparações entre diferentes formas utilizando pontos comuns aos projéteis e que devem 

resultar em uma boa cobertura da morfologia. No trabalho de Okumura e Araujo (2014) 

pretende-se verificar se os tipos ou grupos de artefatos com uma forma geral similar são bons 

marcadores cronológicos e cria-se uma metodologia de formas para comparar morfologias 

distintas entre as regiões. A análise foi aplicada em 91 amostras de objetos bifaciais do sítio 

arqueológico em abrigo sob-rocha Garivaldino (RS-TQ-58) o qual de localiza no município 

de Montenegro/RS.  

Assim, chegou-se a hipótese de que os atributos localizados no corpo tendem a ser 

menos relacionados ao desempenho do projétil, enquanto que atributos como bordas, aletas, 

forma, peso, comprimento, largura e espessura são fatores que tendem a interferir nos 

aspectos balísticos do projétil. A interpretação sobre o grupo de caçador-coletores que 

ocuparam o sítio Garivaldino é que eles foram capazes de manter uma tradição tecnológica, 

com seus componentes funcionais e estilísticos embutidos, independentemente do aumento no 

tamanho do grupo e por um período de tempo muito longo. (OKUMURA; ARAÚJO, 2014).  

No entanto essas análises ainda não englobam os aspectos funcionais e tecnológicos, 

que não verificam a ação e os gestos envolvidos e nem evidenciam as cadeias operatórias de 

produção artefatual com o intuito de resultar nas variabilidades artefatuais.  

 

3.3 A OBSERVAÇÃO DA AÇÃO POR MEIO DOS ARTEFATOS 

 

Vemos as concepções teóricas que permeiam as etapas de produção dos instrumentos 

líticos lascados, mas para o objeto técnico ser considerado um instrumento, não o reduzindo 

apenas ao artefato, se faz necessário enxergá-lo como uma entidade mista, ou seja, é preciso 

defini-lo de maneira que o instrumento passe a ser uma entidade composta que compreende: o 

aspecto do artefato producional e outro sobre os esquemas de utilização. (RABARDEL, 

1995).  
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Para Rabardel (1995) as atividades envolvidas com os instrumentos estão ligadas em 

um esquema com três polos em interação mútua: o sujeito, o objeto e a matéria a ser 

transformada. Em uma tríade sinérgica. 

 

Figura 7 - O instrumento como entidade mista 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

   

Logo os instrumentos passam a ser entendidos a partir de duas partes. Uma ligada ao 

processo de produção e outra aos sistemas de utilização, denominados pelo autor como 

Situação de Atividade Instrumentada (SAI), sendo possível perceber as relações dos três 

polos. Segundo Mello (2005, 2007), estas partes mantém certa individualidade, um esquema 

de utilização pode corresponder a vários artefatos e um artefato pode obedecer a diferentes 

esquemas de utilização. Rabardel (1995) e Boëda (2001) relacionaram a estes conjuntos os 

conceitos de instrumentalização e instrumentação. 

Os processos de instrumentalização estão relacionados aos meios de produção e a 

transformação do objeto técnico (estrutura, funcionamento). (RABARDEL, 1995). O objeto 

está constituído por características intrínsecas e extrínsecas, sendo as primeiras designadas às 

peculiaridades da matéria-prima a ser trabalhada, como por exemplo, disponibilidade e 

qualidade. Já as características intrínsecas estão ligadas a análise estrutural do objeto técnico, 

sua morfologia, volume e qualidade do gume, para citar alguns exemplos. Estas características 

refletem as características do saber fazer de um grupo. (BOËDA, 2001).  

E os processos de instrumentação tratam do objeto em ação, do modo de seu 

funcionamento, é o objeto em ação (LEROI-GOURHAN, 1984), a relação entre as 

características transformativas como as características de preensão. (VIANA, 2005). Tratar de 

funcionamento é um tanto quanto complexo, pois o funcionamento depende do gesto, do 

artefato-mão e da mão-material, e na arqueologia não disponhamos muitas vezes de todos 
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estes componentes. Como foi exemplificado no tópico anterior sobre as articulações de 

funções e funcionamentos dentro das cadeias operatórias que uma ponta de projétil pode 

representar.  

De acordo com Lepot (1993 apud BOËDA, 1997; VIANA, 2005) o instrumento 

apresenta três áreas sinérgicas funcionais: receptiva, preensiva e transformativa. Cada uma 

destas partes pode ser constituída de uma ou mais Unidades Técno-Funcionais (UTF). 

As UTFs podem ser definidas como “um conjunto de elementos e/ou características 

técnicas que coexistem em uma sinergia de efeitos.” (MELLO, 2005). As UTF’s receptivas 

são responsáveis por colocar o instrumento em funcionamento, a preensiva permite ao 

instrumento trabalhar e a transformativa tem a propriedade de transformar a matéria. 

 

Figura 8 - Diferentes partes de um instrumento e suas respectivas UTF’s 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Cada uma destas áreas, segundo Boëda (1997), é composta por Unidades Técnico-

Funcionais UTFs, ou seja, elementos técnicos caracterizados por ângulos, superfícies e fios, e 

que contribuem para o desenvolvimento de uma atividade técnica. Seguindo esta abordagem, 

essas unidades podem ou não estar relacionadas umas às outras, mas, de alguma maneira, 

sempre estão relacionadas ao instrumento (tríade) como um todo. 

Na figura 9 vemos como essa relação tríade está dinamizada nas combinações dos 

contatos entre as UTFs, verificando sempre que o gesto é fundamental na observação do 

objeto, o instrumento. No primeiro quadro observamos como a superfície receptiva de força é 

a mesma que a superfície preensiva, mas é diferente da transformativa; no segundo quadro, a 

unidade receptiva é diferente da preensiva, mas a mesma que a transformativa. Lembre-se do 
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gesto ao colocar uma cunha em uma enxada; no terceiro caso, todas as unidades funcionam 

em sinergia, como um disco lançado; no quarto quadro, a receptiva de força e a transformativa 

fazem parte da mesma estrutura, enquanto que apreensão é fixa; no quinto e último quadro, as 

três unidades são estruturas diferentes, mas não deixam de funcionar juntas.  

 

Figura 9 - Relação entre UTF's 

 

Fonte: Boeda (1997). 

 

Assim podemos detalhar melhor as UTFs trasformativas (UTF-T), que são formadas 

por plano de bico, caracterizada como a parte que entra em contato com a matéria, a zona 

ativa do bordo, que deve possuir características relativas à sua ação técnica e ser mais 

resistente à matéria a ser transformada. (BOËDA, 1997). Todo plano de bico está relacionado 

ao plano de corte, local onde o plano de bico é produzido. O plano de corte pode ser natural 

ou produzido, colaborando para o direcionamento do “corte” e na estabilidade da ação, não 

necessariamente entrando em contato com a matéria a ser transformada. 
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Figura 10 - Planos de Bico e Corte 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Os ângulos mais abruptos impõem a aplicação de maior força para corte ou raspagem 

e para a penetração do volume transformativo no material trabalhado. Trata-se de uma opção, 

uma escolha voluntária, que pode estar relacionada ao tipo de resultado que se pretende obter 

sobre o material trabalhado. Ângulos de planos de corte e bico diferentes implicam também 

em ‘ângulos de ataque’ diferentes (LAPORAL, 2000 apud FOGAÇA, 2006). “Um ângulo de 

ataque é aquele formado entre a superfície da face superior que forma o plano de corte ou de 

bico (se houver) e a perpendicular à superfície do material trabalhado.” (FOGAÇA, 2006). 

Ele é complementar ao ângulo do plano de corte ou bico, cuja bissetriz determina a direção da 

penetração do instrumento. 

As morfologias do gume, convexa, côncava ou plana, também influem na ação e 

favorecem a penetração do volume transformativo no objetivo a ser transformado, conduzindo 

de modo consciente o refugo. Como um formão conduz as lascas de madeira ou uma faca abre 

um bife durante sua ação instrumental. Todas essas características técnicas funcionam 

harmonicamente graças ao gesto. 

E o gesto e o funcionamento dos artefatos dependem das preensões realizadas, pois 

um artefato só funcionará corretamente com a preensão e o gesto adequado. Preensão é a 

forma de segurarmos o objeto. Segundo Leroi-Gouhran (1984), ela apresenta quatro 

categorias: 

• Agarrar - refere-se ao modo de prender o objeto com uma superfície recurvada, sem 

o uso do polegar; 

• Pinçar - corresponde às atividades interdigitais, em forma de pinça, que têm, 

inclusive, maior efeito de precisão; preensão digitungular (ver cap. IV); 

• Prender – refere-se ao modo de segurar (prender) em que há uma relação completa 

entre os dedos e a palma da mão; 
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• Conter - corresponde à junção de duas mãos para a manipulação de líquidos e 

grãos. 

Assim, delineamos nossos conceitos sobre a tecnologia, as cadeias operatórias e a 

relação instrumento-meio-objeto na qual irá nortear as metodologias aplicadas sobre os 

vestígios líticos e a luz que irá refletir sobre as interpretações sobre os artefatos e sobre a 

indústria lítica foco dessa pesquisa.  

 

3.4 A LEITURA DOS ESTIGMAS  

 

A abordagem tecnológica se baseia na leitura dos estigmas de lascamento que foram 

formados nas superfícies das peças durante as operações técnicas realizadas pelo(s) artesão(s). 

Essa leitura permite e busca entender as intenções do artesão (PELEGRIN, 1995) e tem como 

finalidade uma caracterização técnica da produção dos diferentes instrumentos líticos. 

(LOURDEAU, 2006).  

A leitura dos estigmas foi caracterizada por observações etnográficas e mecânicas de 

fraturas, em especial a fratura conchoidal, que consiste na separação de planos naturais em 

matérias de composição homogênea e amorfa (isótropa). A fratura conchoidal opõe-se à 

fratura plana, ou, mais propriamente, à clivagem.  

Mecanicamente a fratura conchoidal inicia-se com a formação de um cone hertziano 

no ponto onde foi aplicada a força. No lascamento o ponto de impacto situa-se na margem da 

superfície do plano de debitagem (talão) resultando na formação de um cone hertziano 

parcial, onde recebe a nomenclatura de Bulbo (esfera de boussinesq). Essa é a característica 

clássica de uma fratura conchoidal em uma rocha frágil utilizando-se uma percussão direta 

dura. (DAUVOIS, 1976).  

No entanto essa fratura cria uma série de outros estigmas de lascamento, como 

estilhas, ondas, esquilha bulbal e lancetas, que de acordo com a matéria-prima podem ou não 

ocorrer. Entre experimentações recreativas, verificamos que nos silexitos e quartzos, esses 

estigmas estão sempre presentes, em maior ou menor grau. Rochas pouco silicosas, mais 

granulométricas ou resistentes ao impacto, costumam não apresentar esquilhas, lancetas ou 

mesmo ondas.  

Esses estigmas são resultantes das técnicas de lascamento, em especial do tipo de 

percussão e o tipo do artefato que se percute. As percussões diretas duras, em geral, 

apresentam ponto de impacto visível, cone de percussão marcado, estrias bem visíveis, bulbo 

de percussão proeminente, ondulações potentes, talão espesso e produzem lascas mais largas e 



62 

 

espessas. Lascamentos utilizando percussão direta macia (ou branda) apresentam a fratura de 

uma maneira um pouco diferente. São lascamentos produzidos por percutores de madeira, 

osso ou chifre, apresentam um ponto de impacto não visível, cone não visível, estrias não 

visíveis, bulbo de percussão difuso, talão fino e lábio no ângulo do talão com a face interna 

produzindo, em geral lascas longas, finas e curvas. 

Ainda assim, baseado em experiências de lascamento não sistemáticas, alguns gestos 

específicos e matérias-primas que apresentam uma dureza menor, percutores duros mais 

leves, podem produzir estigmas como percussão direta dura. No entanto, a escolha do 

percutor é relativa ao resultado final que o artesão planeja. Espera-se que na ordem de 

produção de artefatos, os percutores duros sejam usados antes dos percutores macios, pois as 

lascas mais delgadas não retiram tanta massa da matriz, apenas se delinearia o volume e os 

gumes, enquanto que a retirada de lascas mais espessas estariam envolvidas em manipular a 

volumetria, a descorticagem e a retirada de imperfeições.   

 

3.4.1 Fases de Lascamento 

 

Seguindo a abordagem antropotécnica descrita no capítulo anterior, se faz necessário 

a descrição de alguns termos. Por meio da apresentação sistematizada de sequências ou fases, 

quando inicia e termina o processo de produção de um dado objeto e de sua cadeia operatória.  

Tais procedimentos não apresentam um encadeamento linear, podendo se intercalar ao longo 

da cadeia de produção.  

Enquanto instrumento analítico de indústrias líticas, a cadeia operatória apresenta um 

limite, ou seja, seu início e seu término e mesmo as diversas fases que a compõem são 

determinados pelo pesquisador. (LEMONNIER, 2002). De forma geral, podemos elencar 4 

fases distintas: Economia de Matéria-prima, Debitagem, Façonagem e Retoque29.  

Decidimos por incluir a economia de matéria-prima como uma fase, pois Pèrles 

(1980 apud RODET; DUARTE-TALIM; SANTOS JUNIOR, 2013) enfatiza que a economia 

de matéria-prima pode ser um dos principais norteadores da indústria. A utilização 

diferenciada de matérias-primas pode ser relacionada a produção de determinados 

instrumentos, culminando na aplicação de métodos e técnicas de lascamento distintas. Assim 

vale diferenciarmos alguns termos, como método e técnica de lascamento, onde o método é o 

agenciamento racional de certos gestos executados a uma (ou várias) técnicas, ou seja, método 

                                                           
29 Utilizaremos os termos aportuguesados para débitage e façonnage. 
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é um esquema conceitual sistematizado dentro de uma cadeia operatória destinada a obter 

produtos pré-determinados (INIZIAN et al., 1995; RODET; DUARTE-TALIM; SANTOS 

JUNIOR, 2013). Já a técnica de lascamento podemos definir como a modalidade de execução 

das retiradas, como o material foi lascado, percussão direta dura, pressão, debitagem por 

arremesso, picoteamento, entre outros. (RODET; ALONSO, 2004). Conceitos que 

interpretamos a partir da leitura dos estigmas de lascamentos.  

A primeira fase inclui o transporte das matérias-primas, os lascamentos iniciais para 

retirada do bloco matriz. Trata-se, pois, de interpretar as diferentes estratégias utilizadas na 

exploração de matérias-primas variadas em função de dificuldades de aprovisionamento, de 

sua qualidade de lascamento e de utilização ao qual se destinava.  

Por debitagem entendemos como “a ação intencional de fracionar um bloco de 

matéria-prima com o objetivo de o utilizar “bruto”, retocar ou façonar os produtos obtidos.” 

(INIZAN et al., 1995, p. 143). Ou seja, a debitagem consiste em produzir retiradas, em 

detrimento de um bloco, que servirão imediatamente como instrumentos ou que será o objeto, 

num segundo momento, de uma transformação em instrumento (BOËDA; FOGAÇA, 2006). 

Boëda e Fogaça (2006) criaram uma escala que explica seis níveis dos sistemas de 

debitagem, agregando dos níveis mais simples aos mais estruturados e complexos, sendo 

agrupados em dois subconjuntos. O primeiro subconjunto reúne os sistemas técnicos de 

produção que só necessitam de uma parte do bloco, sendo que o restante não desempenha 

nenhuma função técnica. As características tecno-funcionais procuradas são limitadas a uma 

parte dos suportes retirados. O segundo subconjunto reúne os sistemas técnicos de produção 

que necessitam do bloco totalmente configurado para alcançar seus objetivos. As 

características tecno-funcionais dos instrumentos são em grande parte obtidas durante a 

debitagem, ou seja, os suportes produzidos são cada vez mais próximos dos futuros 

instrumentos.  

Quanto a esta sucessão de níveis, poderíamos tratar como uma linha evolutiva, 

segundo Simondon (1969 apud VIANA, 2005), onde os objetos técnicos partem do abstrato 

para o concreto, um processo de simplificação, com restrições baseadas na economia, 

quantidade de matéria-prima, de trabalho e ao custo de consumo de energia. Mas o objeto 

deve-se manter em funcionamento o maior tempo possível, ou seja, é uma questão de melhor 

aproveitamento sobre o custo x benefício. 

Voltando as fases temos as etapas de redução da matriz ou suporte, que chamamos de 

façonagem. Significa dar a forma, formatar. Assim, nesta fase são feitas séries de lascamentos 

buscando a forma e o volume desejado do instrumento, com base, sempre, na imagem mental 
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dele. (RODET; DUARTE-TALIM; SANTOS JUNIOR, 2013). Ou seja, façonagem é uma 

etapa da produção dos instrumentos, onde o objetivo é esculpir, moldar e conduzir o artefato 

ao volume pretendido: “consiste na redução por etapas sucessivas de um bloco de matéria-

prima tendo em vista conseguir um instrumento ou uma matriz cujas bordas serão, num 

segundo momento, arranjadas para a obtenção de vários instrumentos.” (BOËDA; FOGAÇA, 

2006, p. 676). 

Segundo Inizan et al. (1995) a façonagem é um método para alcançar uma 

morfologia específica, seja ela a ponta de projétil ou uma lâmina de machado. De acordo com 

Boëda e Fogaça (2006, p. 667) a façonagem compõe uma “maneira extremamente original de 

realizar uma forma específica de instrumento”. Ainda com os autores, podemos pensar a 

façonagem dentro dos moldes do segundo subconjunto de debitagem, onde reúne os sistemas 

técnicos de produção que necessitam do bloco totalmente configurado para alcançar seus 

objetivos. Ou seja, a façonagem é um sistema de lascamento que opera com um alto grau de 

predeterminação das lascas. Assim, dentro de uma linhagem dos objetos técnicos, o sistema 

de façonagem estaria em um grau de concretização avançado. 

O artesão quando executa a etapa de façonagem visa à obtenção de um volume. Não 

apenas de uma forma, mas sim de uma série de características técnicas agregadas. Não que o 

lascador pense em uma lasca com perfil côncavo e nervura em T, mas o seu projeto mental e 

seu saber fazer “indicam” que ele necessita um volume “X”. 

Por fim, temos os retoques, onde basicamente é uma fase que consiste na 

regularização dos gumes dos instrumentos. São retiradas a fim de aguçar, modificar e/ou afiar 

um bordo de uma ferramenta (INIZAN et al., 1995). Segundo o mesmo autor, devemos 

observar algumas características nos retoques como: posição, localização, repartição, 

extensão, inclinação, morfologia e delineação.  

Com esses tópicos específicos, temos as ultimas etapas da confecção do artefato 

observadas. Geralmente, nestas duas últimas fases, o volume de massa retirado das peças 

tende a ser menor, na medida em que o instrumento se aproxima de sua imagem mental. 

(RODET; DUARTE-TALIM; SANTOS JUNIOR, 2013). 

 

3.4.2 Método de Classificação – Procedimentos Analíticos 

 

O método de classificação compreende nossa maneira de observar e criar critérios 

para interpretação, aliando em uma mesma relação aspectos concretos e abstratos de forma 

interpelativa aos objetos. 
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Assim, concomitantemente relacionando-se as características intrínsecas dos objetos, 

que correspondem às características físicas (dureza, composição química, cor, etc), as 

características geométricas (a forma dos objetos), as características semiológicas (os signos e 

os desenhos, a ornamentação dos objetos) com as características extrínsecas, que 

correspondem a características de lugar (onde foi achado o objeto?), de tempo (de quando 

data o objeto?) e de função (para que ele serve?). (GALLAY, 1986).  

Em termos analíticos, são adotados alguns procedimentos com objetivo de 

homogeneizar as análises que se permita uma comparação entre os elementos comparáveis, 

sem perder de vista a especificidade deles. Assim, as análises quantitativas das lascas são 

realizadas por meio da formação de um banco de dados com a aplicação de um protocolo 

descritivo. Este protocolo contém os caracteres técnicos a serem observados.  

Para nossa coleta de dados optamos por gerenciar um banco de dados geral para 

análises de lascas que foram classificadas e organizadas com uma ficha de análise composta 

por 18 atributos. Que incluem características físicas mensuráveis e atributos que compõem 

uma miscelânea qualitativa, nominal e por uma série de variáveis mutuamente excludentes, 

como a porcentagem de córtex, que possui quatro variáveis e cada lasca será classificada com 

apenas uma dessas variáveis. A análise foi realizada individualmente com a observação de 

cada uma das variáveis. Por meio deste protocolo descritivo é realizada uma análise 

individual de cada uma das lascas inteiras ou dos fragmentos meso-proximais. São 

observados elementos da face superior e da face inferior, tais como: tipo de lasca, tipo de 

percussão, nível de fragmentação, matéria-prima, presença/ausência de córtex, número de 

negativos e suas respectivas orientações – análise diacrítica; presença/ausência de abrasão e 

intensidade e a forma geral da lasca. São observados ainda o tipo de talão, ângulo entre o talão 

e a face inferior (ângulo utilizado para a percussão), perfil, presença/ausência de marcas de 

contato térmico e a presença/ausência de acidentes de lascamento, além das dimensões da 

peça medidas com paquímetro, no eixo tecnológico, em centímetros e na proporção do 

comprimento x largura x espessura.  

Artefatos, núcleos e percutores receberam uma descrição mais detalhada em 

separado e foram escolhidos alguns exemplares para ilustrações. A metodologia adotada 

consiste em identificar de forma qualitativa as etapas envolvidas no processo de produção, 

utilização, áreas ativas e descarte. Foi identificado em cada um dos artefatos características 

relativas aos processos de modificação, distribuição e localização das partes ativas. 
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Os artefatos líticos lascados passaram por uma avaliação e descrição dos seus 

atributos técnicos e características naturais, seguindo uma ordem descritiva modificada de 

Inizian et al. (1995), elencando esses aspectos:  

Observação geral do artefato; 

Determinação da matéria-prima; 

Identificação do suporte discernível; 

Suportes não debitados; 

- Tipo (placa, bloco, etc); 

- Orientação (como um eixo morfológico, especificações técnicas, etc); 

- Suportes debitados; 

- Ao longo da direção do eixo de serragem (face inferior, face superior, talão, borda, 

direita e esquerda, etc); 

- Tamanho de reconhecimento de morfologias técnicas, incluindo acidentes; 

- Técnicas Especiais de Lascamento. 

Descrição dos retoques segundo esses elementos: 

- Posição; 

- Localização; 

- Distribuição; 

- Delimitação; 

- Extensão; 

- Inclinação; 

- Morfologia; 

- Etc. 

Definição e descrição das Unidades Transformativas 

 

Vale ressaltar que as marcas de uso do artefato podem ser confundidas com pequenas 

quebras ocorridas dentro do saquinho, pois o acondicionamento da peça não foi o ideal30. 

Mesmo assim, definimos alguns critérios para identificação, como fraturas sequenciais e a 

presença de um pequeno polimento associado, localizados em um gume regular. 

Os núcleos, por sua vez, constituem peças-chave da análise tecnológica (RODET 

2005; BOEDA; FOGAÇA, 2006) requerendo uma análise diacrítica, que priorizam a ordem 

                                                           
30 E não dispúnhamos tempo nem verba para realizar análises traceológicas. No entanto quando abrimos os 

saquinhos onde estavam os materiais não havia uma grande quantidade de farelo no fundo, sinal que as peças 

pouco se deterioraram nos anos que passaram acondicionadas.  
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das sequências de lascamentos, dimensões e características gerais do bloco. Tal análise possui 

o intuito de correlacioná-los aos produtos de debitagem e, consequentemente, reconstituir 

parte da cadeia operatória que trata dos suportes e sistemas de produção dos suportes. É 

importante analisar o momento da debitagem no qual eles foram abandonados, se os últimos 

negativos correspondem aos suportes procurados para os instrumentos desejados, quais as 

técnicas utilizadas para debitagem, assim como as dimensões dos negativos, presença ou 

ausência de abrasão e acidentes, superfícies e sequências de retiradas. Enfim, devem ser 

contemplados, ainda, aspectos como matéria-prima, métodos e dimensões. (RODET, 2005). 
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4 DISCUSSÃO DE DADOS  

 

4.1 SELEÇÃO DE AMOSTRA 

 

A seleção amostral dos artefatos dos sítios seguiu uma tendência relativa aos dados 

de escavação. Segundo o relatório de pesquisa, foram identificadas 11 áreas de concentração 

de material, nomeadas de A à K, com presença de manchas escuras no solo, separadas em 

centro e periferia em relação a densidade relativa de peças. No entanto, a coleta desse material 

dentro das manchas foi feita de maneira visual. Esse procedimento exigia idas e vindas 

sistemáticas de modo a cobrir cada área. A forma de coleta pode ter selecionado 

diferencialmente o material, tendo em vista que se restringiu a superfície do terreno, em área 

arada, sendo que na maioria das concentrações não houve controle da representatividade a 

partir de coletas peneiradas. 

Contudo, como foi dito no Capítulo 2, foram abertas três áreas de escavação na 

concentração F, no qual se manteve um maior controle durante a coleta dos vestígios. Foram 

realizadas escavações sistemáticas com ajuda de facas e peneiramento do sedimento 

escavado. No entanto a verticalização da escavação ainda não foi o ideal, tendo-se trabalhado 

em níveis artificiais de 15 cm, totalizando uma coleta de superfície e dois níveis sub-

superfície. Para melhor compreensão dos processos formativos do sítio e de uma relação 

espacial, seria mais adequado uma maior resolução do posicionamento vertical dos materiais, 

mesmo que houvesse impacto de arado. No entanto, devido a circunstâncias dos projetos e o 

tempo disponível para realizá-lo, nem sempre é possível. 

Optamos por trabalhar com os dados mais sistemáticos e com um melhor grau de 

integridade na coleta dos vestígios. Mesmo minimizando esses problemas, a quantidade dos 

vestígios ainda se mostra muito maior que o tempo poderia nos proporcionar. Contabilizando 

os dois níveis de cada quadra, nossa amostra seria composta por 9458 vestígios a serem 

analisados, número obtido por meio de fichas anexadas, logo a escolha se centrou em apenas 

uma das coleções. A preferência foi dada à coleção que poderia dar o maior grau de 

integridade e mostrasse uma boa diversidade de matérias-primas e tipologias de vestígios.  

A amostra escolhida, composta substancialmente por vestígios líticos lascados ou 

resultantes da ação de lascar, teve por procedência uma unidade de escavação (quadra II) 

disposta na área de concentração F, e relacionada aos níveis 15-30 cm, sob o número de 

coleção 3131. Totalizou 273 vestígios; sendo 242 lascas; 24 artefatos, 6 artefatos 



69 

 

fragmentados e 1 núcleo. Essa amostra corresponde a 2,88% dos vestígios sistematicamente 

coletados no sítio31.  

Assim a amostra que corresponde a tecnicamente 3% dos vestígios coletados 

contempla uma amostra balanceada que condiz com uma análise geral realizada anteriormente 

e comtempla a observação tecno-tipológica dos vestígios para promover o conhecimento do 

material e a escolha da amostra.  

Essa observação consistiu na abertura de todos os vestígios em mesas e a separação 

deles por categorias extensivas, como lascas, artefatos lascados, artefatos brutos, blocos de 

rocha, matéria-prima, técnica de percussão e demais características ímpares como pontas de 

projétil ou peças fragmentadas de forma semelhante.  

De tal modo, essa visualização permitiu a compreensão de um todo, e esse todo se 

comportou de forma muito homogênea, onde podemos delinear características e impressões 

que se perpassaram por todas as coleções do sítio:  

- Presenças de marcas de percussão duras e macias;  

- Poucas lascas espessas; 

- Falta de blocos de boa qualidade (potenciais núcleos). 

Boa parte dos artefatos são “aproveitamentos” de lascas utilizadas na produção de 

bifaces (inclusive pontas), uma espécie de cadeia operatória compartilhada, onde a produção 

de pontas resulta na produção de suportes para outros instrumentos. 

- Poucos artefatos façonados por completo;  

- Apenas um núcleo com dimensões que se equivalem aos instrumentos poucos 

façonados em lascas; 

- As lascas são em geral finas, ora longas, ora quadrangulares, talões pouco espessos; 

- Matérias-Primas de boa qualidade seja silexitos ou Vulcano-clásticas; 

- Alguns blocos de péssima qualidade; 

- Diversidade de matérias-primas; 

- As lascas e artefatos muito semelhantes, seja em volume ou tipologia. 

 

4.2 TRATAMENTO E DADOS DA MATÉRIA-PRIMA  

 

A presença ou ausência de certas matérias-primas numa coleção, mais do que uma 

efetiva seleção no passado, pode estar relacionada com a disponibilidade de certas fontes de 

                                                           
31 Ressalta-se que na amostra foram retirados os detritos de lascamento, material não lascado e os fragmentos de 

lascas, enquanto que na contabilização total contempla esses vestígios.  
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aprovisionamento durante o período em estudo. Ressaltam-se algumas perguntas sobre quais 

fatores naturais e antrópicos podem limitar o acesso às matérias-primas, como a cobertura 

vegetal, regime hidrográfico, tabus culturais ou mesmo a escolha dos artesões.  

Cabe-nos determinar quais as formas e tamanhos em que as matérias-primas 

encontravam-se disponíveis e inferir como se processava a sua extração. O objetivo recai em 

verificar como as matérias-primas se apresentam no sítio, em que estado e de que maneira 

elas se apresentam na seleção feita pelo grupo na pré-história.  

Ressaltamos que esse tópico de extração dos recursos minerais é baseado em 

inferências. Não encontramos blocos de matérias-primas em seu estado natural no sítio. Logo 

presumimos que as matérias-primas foram modificadas e extraídas nos seus locais de origem, 

sejam próximas ou distantes, mas ambas fora dos limites físicos do sítio. Essa afirmação é 

corroborada pelas lascas corticais, que em geral se apresentam pequenas, não muito espessas e 

constituem uma categoria de concepção volumétrica dos artefatos.  

A matéria-prima podia ser transportada em blocos pré-configurados, já sob a forma 

de núcleos, pré-formas ou mesmo de utensílios acabados. 

 

Quadro 3 - Presença ou Ausência de categorias de vestígios 

Blocos 

Brutos 

Blocos 

Testados 
Núcleos 

Lascas de 

Preparação 

(córtex) 

Suportes 

não 

retocados 

Artefatos 

acabados 

Lascas de 

façonagem 

Lascas 

de 

retoque 

Presente 

ou 

ausente 

Ausente Pouco Pouco Ausente Presente Presente Presente 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho 

 

O material bruto é processado e trazido para o habitat (sítio e redondezas) sob a 

forma de núcleos preparados para serem explorados ou sob a forma de pré-formas bifaciais 

dos artefatos formais. Mesmo não possuindo uma grande quantidade de núcleos, o único 

existente na amostra condiz com os artefatos não bifaciais. 

 Assim supomos que a mineração deveria ocorrer nas áreas fontes, próximo às áreas 

fontes ou em outros sítios-acampamentos, pois como pode ser visto no quadro 3, existem 

poucas lascas relacionadas à preparação e os núcleos. Outro afirmante dessa hipótese é a 

distância das áreas fontes de algumas matérias-primas, que como já foi dito supera os 100 km 

de distância.  
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Parellada (2006, p. 70) descreve que encontrou uma área fonte de matéria-prima para 

lascamento, com grande quantidade de seixos de litologias variadas, localizada na margem 

direita do córrego das Viúvas, distritos de São Sebastião, em Cerro Azul, mas não descreve 

quais são as matérias-primas encontradas. De qualquer forma, a possível jazida encontra-se a 

80,25 km de distância em linha reta do sítio Arroio do André.  

Pensando nos quesitos das matérias-primas localmente disponíveis, abre-se uma 

discussão do que se entente por local e exógena. Como tratamos de grupos com alta 

mobilidade e provavelmente de territórios extremamente amplos, as questões analíticas de 

localidade são meramente relacionadas a questões físico-geográficas. No entanto podem-se 

inserir os fatores humanos. Logo o exógeno faz parte do localmente disponível.  

Assim podemos responder alguns pontos propostos por Pérles (1987) sobre a 

abundância, qualidade, custo e demais atributos relacionados à inferência e observação sobre 

a gestão da matéria-prima em sítios líticos.  Dentro dessa realidade que engloba o território e 

levamos em conta uma possível mobilidade do grupo, a abundância de matérias-primas torna-

se algo especialmente vistoso e diverso, o que é demonstrado pelos diferentes tipos da mesma 

variedade de matérias-primas, em especial pelos 17 tipos de sílex descritos por Brochier e 

Lima (1996).  

Quanto à qualidade, o sílex é comumente conhecido por tratar-se da melhor e mais 

utilizada rocha para o lascamento, especialmente por possuir uma dureza boa, aliada á uma 

boa resistência e homogeneidade para produção de gumes cortantes. A busca, ou no caso, a 

mobilidade do grupo, por silexitos acaba por reafirmar a realeza do silexito. No entanto a 

maior frequência está relacionada a outras rochas, localizadas mais próximas do sítio e em 

maior quantidade, mas a frequência maior pode ser relativa a um processo de extração menos 

interventivo, já que os basaltos, Vulcano-clásticas finas e os diabásios possuem um maior 

número de lascas corticais, maiores e com menos nervuras. Porém a qualidade não é superior 

ao sílex, mas não impede dos artefatos serem produzidos semelhantemente.    

Segundo Prous (2004) a influência da abundância de matérias-primas rochosas pode 

resultar em desperdício e abandono de blocos de menor qualidade, lascados ou utilizados em 

bruto, com abandono precoce dos núcleos. No entanto, quando a matéria-prima é escassa, os 

instrumentos e os núcleos normalmente são transportados e utilizados até seu esgotamento 

funcional. Porém, é preciso levar em conta a questão da mobilidade e território do grupo. A 

relação entre abundância, disponibilidade e custo efetivo para captação tornam-se subjetivas. 

Como exemplo, podemos citar a relação de economia entre os Nukak descritos por Polits 

(1996, 2010), onde o trajeto de captação de recursos e tempo em cada acampamento é relativo 
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e a mobilidade dentro do território é ampla, com média de 70 a 80 mudanças residenciais em 

um ano.  

Assim, o traçado territorial dos Nukak não é relativo a uma busca efetiva por 

recursos, pois a maneira como os acampamentos são criados os torna provedores de alimentos 

futuros e o ciclo de mobilidade torna-se “refém” dessa manutenção dinâmica paisagística. Ou 

seja, na medida em que os acampamentos tornam-se futuros bosques, os Nukak vão em busca 

desses bosques que são antigos acampamentos.  

O caso pode ser transportado para a gestão dos recursos minerais também, pois o 

deslocamento do grupo pela paisagem pode ser guiado pela posição e localização das fontes, 

sem causar um custo maior ou uma economia maior das matérias-primas utilizadas como 

propôs Prous (2004). Lembrando sempre que o território do grupo não se restringe ao sítio 

arqueológico e estamos lidando hipoteticamente com uma atividade específica do grupo em 

um determinado espaço.   

Ou seja, o custo de aquisição das matérias-primas e a disponibilidade delas faz parte 

de um todo relativo à mobilidade do grupo. Sendo endógenas ou exógenas elas são utilizadas 

dentro do território do grupo e no sítio que estudamos possuímos apenas uma parte dessa 

gestão, onde as matérias-primas endógenas aparecem em maior frequência e as exógenas 

como o silexito em peças mais específicas, pois em outro espaço, os silexitos são endógenos.  

 

4.3 ARTEFATOS  

 

4.3.1 Descrição dos Artefatos 

 

A análise dos artefatos permitiu a verificação de atributos técnicos, volumétricos e 

funcionais das peças, assim, foram categorizados em 4 classes tecno-tipológicas amplas: a) 

artefatos sobre Lasca; b) pontas de projétil; c) artefatos sobre outros suportes e d) artefatos 

fragmentados.  

Com essas categorias amplas, podemos observar em detalhes as outras características 

relativas a gumes, construções volumétricas e técnicas. Optamos por demonstrar imagens de 

apenas alguns dos artefatos, já que não possuem grandes transformações em suas lascas 

originais. Assim esse tópico está relacionado apenas à descrição física dos atributos dos 

artefatos. As interpretações e dinâmicas são encontrados em tópicos abaixo:  

Os artefatos sobre lasca compreendem:  
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1. Artefato sobre lasca de silexito amarelo, com o talão ausente, mas a fratura em 

linguete ocorreu anteriormente aos retoques. Pela falta de bulbo é sugerível que a percussão 

seja direta macia. Apresenta as dimensões de 62x25x6 mm. Não possui etapas de façonagem. 

O suporte inicial é uma lasca laminar, com uma nervura guia central e perfil levemente 

côncavo na porção distal.  Os retoques do bordo direito são diretos, contínuos que ocupam 

todo o bordo, são curtos, semi-abruptos, sub-paralelos, delineando um gume côncavo na sua 

porção proximal e convexo na porção mais distal. No bordo esquerdo os retoques são diretos, 

curtos, sub-paralelos, abruptos e delineiam um gume convexo na porção mais distal desse 

bordo.  

Na figura 11 podemos observar nas nervuras em amarelo as duas UTF’s 

transformativas feitas apenas por retoques, sem façonagem. Um detalhe são as marcas de uso 

no bordo direto superior. As marcas estão apresentadas por bolinhas azuis.  

 

Figura 11 - Análise tecnológica do artefato 3131-1 

 

Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 

 

2. Artefato sobre lasca de silexito marrom, suporte obtido por percussão direta 

macia, a lasca suporte não possui nervuras guias e nem uma forma geométrica. Possui as 

dimensões de 27x23x8 mm. Possui o Talão cortical.  Nos processos de construção do artefato, 

não houve modificação do suporte. Possui marcas de uso no gume esquerdo, gume rasante e 
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levemente convexo. No bordo direito as pequenas marcas de uso estão localizadas no rasante 

bordo distal da lasca.  

3. Artefato sobre lasca de quartzito, suporte debitado com percussão direta dura e 

3 nervuras em sua face superior. Não apresenta modificação de façonagem nem retoques. 

Dimensões de 62x35x10 mm. O gume é constituído por marcas de uso na parte distal bordo 

direito, retilíneo, rasante.   

4. Artefato sobre lasca de “Basalto/diabásio” por percussão direta macia. A lasca 

suporte possui nervuras que indicam uma grande quantidade de retiradas anteriores à retirada 

do suporte. Perfil retilíneo levemente convexo na porção distal. Dimensões de 37x30x5 mm.  

Os retoques apresentam-se em várias UTF’s transformativas distintas. Na porção 

proximal do bordo direito temos um pequeno gume côncavo ou en coche abrupta formado por 

apenas uma retirada. Na porção distal desse mesmo bordo, temos outro coche, desta vez com 

marcas de uso associadas. No bordo distal temos dois coches paralelos, um pequeno do lado 

esquerdo e outro grande do lado direito.  

5. Artefato sobre lasca de “Basalto/diabásio” por percussão direta dura, suporte 

quadrangular e sem nervuras na face superior. Possui um perfil retilíneo e levemente convexo 

na porção distal. Apresenta marcas de uso por todos os bordos rasantes. Dimensões de 

62x55x5 mm.  

6. Artefato sobre lasca de silexito amarelo, lasca suporte debitada por percussão 

direta dura, com porção mínima de córtex sobre uma nervura de quina. Possui retiradas na 

cornija do talão para preparar a superfície de debitagem. O artefato em si compreende uma 

matriz mais robusta. Seu volume e peso o diferenciam do padrão volumétrico dos demais 

artefatos, com uma espécie de dorso retocada oposta ao gume. 

Esse pseudo-dorso está localizado na borda esquerda e apresenta retiradas irregulares 

sem uma definição de morfologia. Na porção distal existe um pequeno gume serrilhado com 

pequenos retoques não mensuráveis com ângulo semi-abrupto. Na porção distal, o que 

acredito ser outa UTF é formado por dois coches paralelos. No entanto o gume está entre os 

dois choches que formam um gume pequeno e convexo de ângulo abrupto. No Bordo oposto 

temos um gume rasante com plano de corte longo e delineando um gume convexo que ocupa 

toda a parte distal e bordo direito. Não possui modificação de façonagem nem retoque, apenas 

marcas de uso no gume natural formado pela lasca suporte. Apresenta dimensões de 

62x46x18 mm. 

Em detalhe da figura 12, o artefato possui algumas partes ainda com córtex (em 

Azul). Em amarelo podemos observar as nervuras, que no caso seguem o padrão de não-
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façonagem, e o artefato possui marcas de uso (demarcadas com bolinhas azuis) em dois 

lugares, um coche no bordo esquerdo e em grande parte do bordo direto.   

 

Figura 12 - Análise tecnológica do Artefato 3131-6 

 

Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 

 

7. Artefato sobre lasca de “Basalto/diabásio”, com grande parte cortical (bloco). 

As unidades tecno-funcionais transformativas encontram-se ambas no bordo direito, no 

entanto apenas uma possui retoques. Os que são realizados na porção próximo-mesial, oposta 

a um dorso, curtos na sua porção mais distal são inversos delineando dois coches distintos, 

um menor (distal) e maior (proximal), coches abruptas. A Outra UTF transformativa fica 

localizada no mesmo lado, porém em uma porção mais distal. O Plano de corte é formado por 

uma retirada anterior a retirada do suporte, na única porção não cortical do artefato, e não 

possui outras modificações. O gume possui um plano de bico abrupto, mas um plano de corte 

semi-abrupto. Com dimensões no sentido da debitagem em 62x32x15mm. Na Figura 13 

temos as nervuras em amarelo e a sequência de lascamento em vermelho com a direção de 

cada retirada. Em roxo possui o local onde se encontra a UTF-transformativa.  

Figura 13 - Análise Tecnológica do Artefato 3131-7 
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Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 

 

8. Artefato sobre lasca de debitagem macia em silexito. Artefato fragmentado na 

porção distal da lasca suporte, sem retoque, apenas com marcas de uso nos dois bordos 

rasantes, bordo direito retilíneo e bordo esquerdo convexo. Dimensões de 28 (Frag) x 27 x 5 

mm.  

9.  Artefato sobre lasca de basalto/diabásio, percussão direta macia, com nervuras 

na face superior sem morfologia aparente, perfil retilíneo e levemente convexo na porção 

distal. Os retoques estão localizados na porção proximal do bordo esquerdo, são inversos de 

morfologia sub-paralela resultando em um curto gume irregular/serrilhado rasante. Apresenta 

dimensões de 28x23x4 mm.  

10. Artefato sobre lasca de percussão macia em vulcano-plástica fina, clara (risca). 

A lasca suporte é uma lasca fragmentada na porção distal, no entanto pode ser decorrente de 

uma retirada refletida. Os retoques estão localizados diretos no bordo esquerdo, excluindo a 

extrema porção distal do bordo. Devido à natureza frágil da matéria-prima, não foi possível 

observar a morfologia dos retoques, mas o gume é caracterizado por ser levemente convexo 
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com angulações semi-abruptas. No bordo direito temos um coche inverso. Apresenta 

dimensões de 31x32x6 mm.  

11. Artefato sobre lasca de basalto/diabásio, percussão direta macia, com nervuras 

na face superior sem morfologia aparente, induzindo a se pensar em lascas semelhantes a essa 

lasca suporte. Perfil retilíneo e levemente convexo na porção distal. Não possuem retoques, 

apenas marcas de uso que estão localizadas na porção proximal dos dois bordos. Ambos os 

bordos possuem um ângulo rasante, são retilíneos e contínuos. No bordo esquerdo a UTF 

transformativa está interrompida por uma fratura. Apresenta dimensões de 23x27x3 mm.  

12. Artefato sobre lasca de quartzito, o suporte foi debitado com percussão direta 

macia, possui nervuras em Y invertido e abrasamento da cornija. Está fragmentado na porção 

distal, a UTF transformativa é caracterizada por marcas de uso e pequenos lascamentos (não 

intencionais) no bordo direito. Delineamento convexo e angulação que varia entre o rasante e 

o semi-rasante (20º e 40º). Apresenta dimensões de 26 x287 mm.  

13. Artefato produzido sobre pequena esquilha de lascamento, ou lasca proveniente 

de pressão. Possui marcas de uso em uma de suas laterais. O gume é rasante e levemente 

convexo, mas ainda assim bem retilíneo. As marcas de uso são bem marcadas com polimento 

e pequenas fraturas recorrentes de uso. Apresenta dimensões de 18x9x2mm.  

14. Artefato sobre Basalto/diabásio, a Lasca suporte foi debitada por percussão 

direta dura, possui uma nervura central e perfil retilíneo.  

A UTF transformativa está localizada no bordo direito. É formada por marcas de uso 

muito visíveis na porção distal desse bordo, delineando um serrilhado no gume rasante. 

Apresenta dimensões de 34x15x6 mm.  

15. Artefato em Basalto/diabásio, não possui sinais claros que o suporte é uma 

lasca, não possui sinais de façonagem, apenas os retoques longos na porção esquerda da peça 

(que foi orientada com a UTF Transformativa sendo a porção distal). São caracterizados por 

retiradas não padronizadas, longas, criando um “dorso” abrupto e irregular. No entanto o 

delineamento geral é para criar como UTFT uma ponta triangular, aproveitando um dorso 

natural do suporte. Dimensões de 46x31x4 mm. Mesmo o suporte não sendo lasca, ele 

apresenta características morfológicas semelhantes.  

16. Artefato em lasca de silexito, apresenta muita marca de alterações térmicas, 

mas não possível identificar se foi tratamento térmico para o lascamento ou fogo pós-

deposicional. Esse artefato está fragmentado e não possui uma parte proximal de lasca 

completa. Devido às fragmentações causadas pela alteração térmica fica complicado afirmar a 

natureza do seu suporte e a façonagem. Os retoques estão localizados na porção distal, são 
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paralelos e distantes entre si, espécie de o-o-o-o-, muito regulares, retiradas de lascas 

redondas e pequenas (2mm) com contra-bulbo pronunciado, formando um gume serrilhado 

em um L de aproximadamente  80º.  

17. Artefato em lasca de basalto/diabásio, a lasca suporte foi debitada por 

percussão direta dura, perfil convexo, talão facetado e muitas nervuras em sua face superior 

com forma quadrangular quase laminar. A lasca suporte não possui façonagem nem retoques, 

apenas marcas de uso visíveis em vários pontos de todos os bordos da peça. Estes gumes são 

sempre com inclinação rasante de delineação retilínea a convexa irregular. Suas dimensões 

compreendem: 54x30x8 mm.  

18. Artefato em lasca de basalto/diabásio, a lasca suporte foi debitada por 

percussão direta dura, perfil convexo, talão facetado e muitas nervuras em sua face superior 

com forma quadrangular quase laminar. A lasca suporte não possui façonagem nem retoques, 

apenas marcas de uso visíveis em vários pontos de todos os bordos da peça. Estes gumes são 

sempre com inclinação rasante de delineação retilínea a convexa irregular. Suas dimensões 

compreendem: 55x22x06 mm.  

19. Artefato em lasca de Basalto/diabásio, a lasca suporte foi debitada por 

percussão direta macia, perfil convexo, talão liso e nervuras em Y, com forma laminar. Possui 

a uma porção cortical próxima ao bordo direto (meso-distal). A lasca suporte não possui 

façonagem nem retoques, apenas marcas de uso visíveis pelo bordo esquerdo. O gume possui 

inclinação rasante de delineação retilínea na porção proximal à convexa em sua porção meso-

distal. Suas dimensões compreendem: 49x21x6 mm.  

Os artefatos sobre outros suportes compreendem uma série de artefatos com suporte 

sobre matriz rochosa, mas continua a mesma inclinação volumétrica dos artefatos sobre lasca, 

com rara exceção.  

Segue:  

1. Artefato fragmento de silexito apresenta muitas marcas de alterações térmicas, 

mas não possível identificar se foi tratamento térmico para o lascamento ou fogo pós-

deposicional, pois está fragmentado e remontado. A Unidade Funcional transformativa foi 

criada por uma série de retiradas paralelas (levemente arredondadas) por toda a parte distal. O 

gume pode ser caracterizado como denticulado, mas irregular, tanto nas dimensões dos 

retoques, quanto no tamanho dos “dentes”. A angulação semi-abrupta e as pequenas 

dimensões da peça e do gume nos fazem acreditar que o gume represente apenas uma UTF-T. 

Apresenta dimensões de 42x44x13 mm. 
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2. Artefato feito sobre bloco (pedra) de quartzo leitoso, apresenta um coche 

bastante abrupto oposto a um dorso. Não possui trabalho de façonagem ou debitagem. 

Apresenta dimensões de 34x21x17 mm.  

3. Artefato feito sobre bloco (pedra) de Vulcano-clástica fina, apresenta um coche 

abrupto oposto a um dorso. Não possui trabalho de façonagem ou debitagem. Apresenta 

dimensões de 22x13x7 mm.  

4. Artefato em bloco de quartzo leitoso, o trabalho de façonagem foi realizado de 

forma unifacial para preparar o plano de corte, o gume é semi-abrupto, retilíneo e formado por 

retoques pequenos e marginais, criando uma secção bifacial. 

 

Outra grande categoria é relativa aos artefatos bifaciais que nomeamos de Pontas de 

Projétil, um nome que como pode ser observado nos tópicos subsequentes, acaba por ser uma 

categoria expansiva. 

Foram analisadas três pontas bifaciais, todas inclusas na amostra:  

 

1. 3131-1: A Ponta Bifacial foi produzida em basalto/diabásio, matéria-prima de 

maior frequência e maiores dimensões nas lascas, não existe na ponta sinal do 

suporte original. Seu lascamento bifacial (que atinge ambas as faces) foi realizado 

de maneira centrípeta e sem ordenamento quanto a face a ser lascada.  

Os retoques foram realizados por técnicas de pressão e lascamento direta macia. O 

pedúnculo é quadrangular com pequena convexidade na sua porção mais proximal 

e as aletas possuem reentrância bastante angulosa em relação ao pedúnculo (mais 

em uma das aletas que na outra).  
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Figura 14 - Foto-análise da Ponta 1 - face Superior e Inferior 

 

Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 

 

Pode-se observar na figura 15 a sequência e a direção das retiradas na face superior:  

 

Figura 15 - Análise diacrítica da sequência de retiradas da Ponta bifacial 3131-1 

 

Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 
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3131-2: Ponta bifacial sobre Vulcano-clástica fina. Essa matéria-prima extremamente 

diversa possui nesse indivíduo uma característica mais bandada com pequenos elementos 

intrusivos mais granulométricos e angulosos.  

Mesmo sendo de um granulo fino, a matéria-prima não permitiu uma boa 

visualização das retiradas, apenas dos últimos retoques tidos por percussão direta macia (em 

amarelo na Figura 16). Assim gera uma incógnita quanto à produção/façonagem, pois não se 

sabe se a parte central da peça é um resquício do suporte original ou é parte dos processos de 

façonagem da matriz (área em azul na Figura 17).  As dimensões da ponta são menores que a 

de basalto/diabásio, possuem aletas mais retas e pedúnculo levemente arredondado. A forma 

do corpo é triangular e seus bordos são suavemente mais serrilhados.  

 

Figura 16 - Ponta Bifacial 3131-2 

 

Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 
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Figura 17 - Área sem visualização de retiradas. Ponta Bifacial 3131-2 

 

Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 

 

3131.3 Essa ponta bifacial possui uma matéria-prima de qualidade muito inferior às 

outras duas peças analisadas. Sendo de uma vulcano-clástica fina e com aspecto mais solúvel 

que as outras qualidades. No entanto a visibilidade das nervuras é melhor que a peça 3131-2, 

pois são mais profundas. 

Como visto nas outras pontas, o lascamento é bifacial e centrípeto, sem organização 

de sequência ou morfologia dos retoques. A ponta é triangular com pedúnculo longo, espeço e 

com base côncava. As aletas são pequenas e o corpo é volumoso, robusto com gumes 

ligeiramente mal acabados. Essa ponta não é simétrica bilateralmente, onde existe a suspeita 

que ou ela não foi finalizada por completo ou faz parte de etapas de ensino-aprendizagem.  

 

Figura 18 - Ponta Bifacial 3131-3 

 

Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 
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4.3.2 Os Artefatos em Movimento (Entidade Mista)  

 

Em uma união explícita entre os aspectos tecnológicos e tipológicos, separamos os 

artefatos em conjuntos denominados tecno-tipos32, que consistem em evidenciar 

características e atributos em comum entre os artefatos e delinear um panorama dos tipos de 

objetos que estamos lidando, influenciando assim nas possibilidades interpretativas, quanto ao 

uso e funcionamento. 

Ao iniciar a observação dos artefatos e a organização em tecno-tipos visando a 

criação de conjuntos artefatuais que possuíssem as mesmas características de manufatura, 

morfologia e técnica de uso, três aspectos se mostraram bastantes efusivos: o suporte da 

matriz, as modificações (ou ausências) e os contatos preensivos.  

No primeiro caso, os suportes possuem uma grande notoriedade relativa ao tipo de 

artefato final concebido. Os suportes diferentes resultaram em artefatos diferentes. Por 

exemplo, lascas laminares, blocos volumétricos trapezoidais ou lascas curvas e longas 

delinearam os tipos de artefatos produzidos, pois no segundo aspecto as modificações não 

desempenharam grandes modificações, a não ser no caso das pontas bifaciais, que possuem 

retoques invasivos e não se observa traços do suporte original.  

 O terceiro ponto de destaque é relativo aos contatos preensivos. Quando observamos 

o instrumento como parte de um contexto de utilização em tríade, como uma entidade mista 

(RABARDEL, 1995), o instrumento carrega em si o objeto material, com forma, volume, 

peso e o resultado de um esquema de funcionamento – ação e gesto, correlacionado em 

contextos. (BOËDA, 1997, p. 29).  

O funcionamento de determinados artefatos está condicionado a preensão do objeto à 

mão do utilizador hábil. Um formão, uma foice ou um batedor fouet só são funcionais e 

funcionam se o personagem sabe como utilizá-los, incorporando os gestos adequados para sua 

utilização. (WARNIER, 1999). O gesto técnico é o elemento que estrutura a relação entre 

forma, função e funcionamento. A utilização de um ou outro tipo de preensão depende 

principalmente do tipo de atividade a ser realizada e não necessariamente está relacionado à 

forma do objeto. “É perfeitamente possível segurar um lápis como seguraríamos o cabo de um 

                                                           
32 A organização em tecno-tipos é uma maneira de exprimir as definições intensivas realizadas pelas listas 

tipológicas e dar sentido à leitura dos objetos em seu sentido mais descritivo, ou seja, a ideia não é enumerar 

explicitamente coisas que intuitivamente usa-se para identificação tipológica dos artefatos e sim compilar 

características e atributos de variáveis tecnológicas dos artefatos. Posto isso, nossa interpretação funcional dos 

artefatos segue um modelo calcado em definições e descrições conceituais, onde as descrições aplicadas são 

permeadas pelos limites que as definições intensivas, no caso, o termo Tecno-tipo. O termo tecno-tipo pode ser 

aplicado como uma relação tipológica dos atributos tecnológicos, contextuais e interpretativos sobre determinado 

conjunto de artefato. 
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martelo. Mas as caligrafias serão distintas. Ou seja, a preensão é função do gesto.” 

(FOGAÇA; LOURDEAU, 2006).  

Outras características também foram incluídas, mas em menor grau na organização e 

poderão ser vistas na descrição dos tecno-tipos apresentados. Decidimos por incluir também 

as peças fragmentadas que detinham a origem do suporte, pois assim nossa amostra enriquece 

e colocamos o descarte como parte da cadeia operatória dessa indústria.  

Os 33 artefatos foram separados em 4 tecno-tipos artefatuais para o sítio PR-CT-65. 

São eles: 

 

Técno-Tipo 1 - Pontas bifaciais  

 Os artefatos inseridos nesse técno-tipo compartilham algumas categorias específicas 

envolvidas. A primeira é a façonagem bifacial, atingindo as duas faces da peça, a segunda é a 

forma, a produção leva-se em conta as relações simétricas da peça, bilateralmente e 

bifacialmente, todas possuem uma ponta e dois gumes laterais de angulações rasantes, na sua 

forma geral possuem aletas e pedúnculo, o que podemos chamá-las de pontas de projétil ou 

não.  

As retiradas de façonagem do volume das peças são centrípetas, no corpo seguem 

uma sequência sub-paralela. A técnica empregada é em sua maioria com a percussão 

tangencial utilizando percutores macios. No entanto algumas retiradas podem ser com 

percussão com percutor duro em algum momento. As retiradas por pressão são recorrentes 

nas etapas finais de delineamento das formas e gumes.  

O uso, porém, das pontas bifaciais do sítio pode ser intimamente ligada à caça (ou 

guerra) e não à pesca, pois as pontas voltadas a atividades de pesca possuem bordas 

serrilhadas, uma vez que, são supostamente mais eficazes na captura de peixes ou pequenas 

presas conforme. (CALIPPO, 2011). 

Normalmente associadas ao uso de arco e flecha, as pontas de projétil podem ter 

mais de uma função associada, conforme foi dito no capitulo terceiro:  

Arco e flecha – dentre as opções de possíveis usos às pontas bifaciais, o uso como 

parte de uma flecha com seu arco é a possibilidade mais óbvia e comumente associada. O uso 

com arco proporciona o melhor alcance e melhor pontaria. No entanto demanda-se um maior 

tempo de preparo e prática de ensino aprendizagem.  

Quando uma flecha é disparada por um arco, acontece um fenômeno denominado 

paradoxo do arqueiro, ou archer's paradox, que consiste basicamente na oscilação da flecha e 
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na consequência da mira. Quando a corda tensionada é liberada, empurra a flecha que está 

presa nela pelo nock33.  

No entanto, a flecha encontra-se em repouso e quando começa a se movimentar 

(empurrada pela corda tensionada) a parte traseira da flecha avança primeiro, enquanto a 

ponta permanece estacionária, provocando uma flexão na flecha, assim como uma resposta 

elástica à flexão inicial, fazendo com que a flecha oscile e se flexione para o lado contrário. 

Simultaneamente, as penas coladas na flecha, sejam elas retas, inclinadas ou curvadas, 

provocam um amortecimento desta oscilação, provocando um giro na flecha ao redor da 

haste.  

A flexão total da haste da flecha resulta de uma equação que envolve o peso da ponta 

da flecha, a tensão do arco, a rigidez da flecha, o nock na corda, o movimento dos dedos do 

arqueiro e outros fatores. Uma flecha deve ser balanceada corretamente para que oscile na 

frequência certa, de modo a acertar o alvo. Se estiver muito flexível, irá atingir a direita do 

alvo; se muito rígida, desviará para a esquerda. É esse balanço que podemos discutir para 

verificar que tipo de arco e flecha essas pontas podem estar relacionadas. 

Com a observação do The Archer's Paradox, as flechas devem ser flexíveis até 

determinado ponto para não se quebrarem ou desviarem do alvo. Assim, se a ponta for pesada 

demais (caso das pontas de pedra) para uma flecha, a haste da flecha pode se quebrar no voo, 

pois fica muito mole e flexível, e quanto mais curta a flecha for, evidente que o peso da ponta 

tem que ser mais pesado, pois quanto maior for o peso mais mole fica a flecha. Logo a 

tendência é equilibrar uma relação de peso vs flexibilidade.  

Assim, podemos delinear uma hipótese com a possibilidade da ponta do projétil de 

pedra poder ser muito pesada, que acaba por tornar a flecha muito flexível, que 

consequentemente tornaria as hastes mais curtas para diminuir a flexibilidade das flechas, 

balancear o trajeto e evitar a quebra da haste. 

Flechas atuais utilizadas para caça são mais rombudas, ao voarem tem muito mais 

área de atrito e são mais lentas no voo. A ponta não deve ser leve demais, pois aí a flecha 

perde o rumo, não voa reto e perde força. O ponto gravitacional da flecha vai estar mais na 

frente, e quanto mais pesado for a ponta mais rápido cai a flecha, e consequentemente com 

mais força, gerando uma parábola mais acentuada.  

E partindo do pressuposto então que as flechas eram curtas, existe uma tendência que 

se usam então arcos curtos, diferentes dos tradicionais longbows de quase 2 metros que 

                                                           
33 Base da flecha, ponta reta ou bifurcada para encaixar a flecha na corda.  
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encontramos em diversas sociedades ameríndias. Por conseguinte, a distância de tiro poderia 

ser menor se comparada aos longbows34. Posto isto, uma menor distância no alcance das 

flechas possui um papel muito importante nos tipos de caças e nas técnicas de caça do grupo. 

As caças relacionadas a curto alcance podem revelar uma caça de espera ou técnicas 

alternativas de emboscada.  

Propulsor – Um propulsor, também conhecido como Atlatl35, é um dispositivo 

utilizado para aumentar a velocidade inicial de lançamento de um projétil (lança, azagaia, 

etc.). É constituído geralmente por um bastão de comprimento variável com um gancho em 

uma das extremidades, que serve para apoiar o projétil. O propulsor prolonga o braço humano 

e multiplica sua força. O movimento feito com o propulsor demonstra que ele funciona como 

um extensor do braço. O gancho é inclinado de modo que quando o braço está estendido, o 

projétil é liberado e arremessado para a frente. Teoricamente um tipo flexível de propulsor é 

mais eficaz para atingir alvos a uma distância maior enquanto que os mais rígidos possuem 

um melhor controle com um alvo mais perto (Experimentação de Andrew Meyer36). 

 

                                                           
34 Um longbow tradicional inglês possui cerca de 1,80m de comprimento, podendo alcançar distâncias de mais 

de 200 metros. O Arco Olímpico recurvo possui provas de até 90 metros de distância. Os dados são apenas para 

analogias e comparações.  
35 Nome asteca, entre os aborígenes australianos, é um woomera; Yupik Eskimo é nuqaq, no Brasil é conhecido 

também como azagaia, mas o nome é referido também ao projétil.   
36 Acesso em http://www.natureskills.com/survival/atlatl-basics/ 
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Figura 19 - Representação de Tapuio por Albert Eckhout (século XVII) 

 

Fonte: Wikipédia (2015). 

 

Na Figura 19, vemos a representação de um tapuia, provavelmente um Cariri, 

portando apenas dardos e o propulsor na mão esquerda. 

Arremesso à mão (lança)- a caça com lança, ou a função de lança associada a essas 

pontas de projétil, conferem como a hipótese menos plausível pelo tamanho diminuto delas. 

As lanças possuem pontas com mínimo de 10 centímetros de comprimento para sua eficácia. 

Além de hastes espessas e longas, as lanças arremessadas possuem um alcance muito menor 

relacionado às duas alternativas citadas e menor custo de produção, pois apenas o projétil é 

fabricado. As lanças ainda podem ser usadas em combates Corpo à corpo, que não se torna 

útil para caça, mas sim em situações de guerra.  

Artefato cortante – Essa funcionalidade para esses tipos de artefatos é relativa, 

principalmente a um reaproveitamento do artefato, presente então na etapa final da cadeia 

operatória ou uma mudança após a conclusão da manufatura. Deste modo o artefato “ponta de 

projétil” passa a ser uma “faca” ou outro artefato cortante/perfurante.  Da mesma maneira que 

transformamos facilmente uma faca de mesa em chave de fenda.  Nessa perspectiva a ponta 
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passa a desempenhar uma ação completamente distinta de sua produção, possuindo uma 

preensão digitungular, com movimentos direcionados pelo punho.  

Esses grupos contemplam:  

Pontas Bifaciais;  

Pré-formas de pontas bifaciais37; 

Pré-formas de pontas bifaciais fragmentadas;  

 

Tecno-Tipo 2 - Artefatos sem modificações intencionais sobre lasca com preensão 

digitungular.  

Nesse grupo, existe uma predileção por suportes pequenos e pouco espessos que não 

ultrapassem um limite de pouco mais de três centímetros de comprimento. São lascas que se 

encaixam perfeitamente nas etapas finais da façonagem dos artefatos bifaciais.  

 

Figura 20 - Técno-tipo 2, origem do suporte e características 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Observa-se também a falta de modificação intencional no suporte, ou seja, esse 

grupo de artefatos não possui tratamento de façonagem ou retoque, que teria o fim de 

modificar o volume da matriz. Os artefatos seriam encaixados facilmente em categorias como 

expeditas ou informais.  

                                                           
37 As pré-formas de pontas de projétil são artefatos inacabados, mas já possuem características observáveis dos 

artefatos finalizados. Como no caso dos bifacais onde há a forma triangular obtida por percussão direta, a 

presença de pedúnculo ou dos “coches” para sua formação com as aletas. 



89 

 

O que se busca são gumes, Unidades Tecno-Funcionais Transformativas pontuais, 

para corresponderem a problemas práticos diários. O uso pode ser relacionado a atividades do 

cotidiano, os suportes podem ser facilmente obtidos e os gumes sem predileção por diferenças 

angulares entre o plano de bico e o plano de corte. A preferência é por gumes rasantes e 

curtos.  

Se observamos os artefatos em si, com gumes rasantes/cortantes, de fácil obtenção, 

com preensão digitungular (assim como seguraríamos uma moeda ou outro objeto de pequeno 

calibre, polegar opositor aos outros dedos da mão, ver imagem 21), somado aos contextos de 

caçadores-coletores, pode-se associar esses artefatos a uma utilização que necessite de um 

nível de detalhe alto, como o tratamento da caça, produção de penas ou mesmo repartir uma 

fruta. Outra possibilidade interpretativa a esse grupo é referente às peças serem pertencentes à 

um artefato maior, formado por outras peças, como um ralador ou arma serrilhada, mas a falta 

de elementos não nos concede base suficiente para afirmações nesse sentido.   

 

Figura 21 - Exemplo de preensão digitungular com artefato sem modificação por façonagem 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Separamos um dos artefatos do grupo em função do delineamento do gume, dos 

gumes, no caso. São dois coches na matriz na peça sobre lasca 4, mas todas as características 

permanecem, suporte sobre lasca fina, dimensões reduzidas, podemos assumir que os gumes 

em coche podem ser relativos ao uso demasiado no ponto, gerando assim uma ruptura na 

espessura e consequentemente um retoque profundo.  
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Tecno-Tipo 3 - Artefatos sobre lasca com Preferência de Suportes Laminares 

Esse Grupo Tecno-tipológico se difere do anterior por possuir uma morfologia 

desejada nas peças, a laminar, ou seja, os suportes são lascas unipolares obtidas por percussão 

direta, onde o comprimento supera no dobro da largura. São lascas pouco espessas e com 

tendência a serem levemente convexas no perfil. Sua preensão pode ser digitungular ou com 

apoio do indicador sobre dorso ou bordo oposto ao gume. As secções das peças podem ser 

triangulares ou trapezoidais.  

As atividades e movimentos assinalados pelo grupo podem seguir a mesma 

orientação do grupo anterior, veiculado a atividades de detalhe como corte de descarne ou 

preparo de penas, aparador de hastes ou preparar fios.  

Como único caso em separado nesse grupo é a peça sobre lasca 5 que possui 

comprimento compatível, mas não possui a forma laminar, ele poderia se encaixar também no 

grupo 2, mas a diferença no tamanho impossibilita.  

Esses dois grupos podem ser parte de uma mesma sequência de atividades diárias. 

No entanto para fins de classificação a escolha por suportes laminares deve ser enfatizada ao 

pensarmos na posição de sua preensão, conforme a figura 22.  

 

Figura 22 - Preensão de suporte laminar em funcionamento experimentação de Jacques 

Pelegrin (2006). 

 

Fonte: Print do filme La Taille du Silex (2006). 
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Técno-Tipo 4 - Artefatos sobre lascas laminares com modificação por retoques  

Esse grupo é constituído por artefatos elaborados sobre lascas laminares38 com 

modificações por retoque ao longo do bordo, talvez um técno-tipo que não esteja veiculado a 

produções de pontas.  

Como possuímos apenas uma peça inteira, as descrições são baseadas em sua maioria 

nessa peça. As fragmentadas (4) possuem as partes proximais semelhantes à peça inteira em 

vários sentidos e podem caracterizar um padrão de quebra relativo à utilização da peça.  

O grande diferencial desse grupo tecnológico é relativo à modificação do suporte a 

fim de criar gumes, no plural, pois apresenta mais de uma UTF Transformativa, apresentando 

gumes de delineamento retilíneo-côncavo-convexo, sempre regulares, com retoques de 

morfologia paralela. A Lasca suporte tende a possuir um perfil convexo e uma secção plano–

triangular.  

 Como pode ser observado na imagem abaixo, os retoques possuem a função de se 

alinhar com o gume e deixá-lo com um ângulo mais abrupto (>60º) a fim de realizar funções 

mais robustas e sem impacto, como raspar uma madeira para dar o acabamento em um arco, 

assim como já demonstrado na figura 22.  

 

Figura 23 - Exemplificação dos retoques nos artefatos do tecno-tipo 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Técno Tipo 5 - Artefatos sobre bloco com pouca modificação e gumes abruptos 

Esses artefatos são os únicos a possuírem a matéria-prima como definidor, mas não 

como única característica classificadora, pois igualmente importante está a natureza do gume 

e o suporte com pequenos blocos angulosos. Pode ocorrer mais de um gume por bloco, que 

são produzidos por até duas retiradas em uma quina do bloco criando um gume abrupto em 

coche.  

                                                           
38 Definimos como lascas laminares, matrizes retiradas por percussão macia ou dura que possuem o 

comprimento com aproximadamente o dobro da largura, sem relação com indústria de debitagem laminar.  
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Devido a natureza da matéria-prima, blocos de quartzo leitoso, a leitura de elementos 

se torna um pouco prejudicada, mas não existe sinais de percussão bipolar, como ocorre em 

outros sítios mais ao Sul. (DIAS, 2007).  

Esse tipo de artefato pode ser relacionado a algumas atividades específicas para cada 

gume, pois são independentes, mas pensando em atividades, a raspagem parece a mais 

plausível.  

Grupo 6 - Artefatos sem padrões 

 Esse grupo não recebeu a nomenclatura de técno-tipo, pois seus componentes não 

compartilham nenhuma característica em comum com os outros membros nem com os outros 

grupos de artefatos. Esses artefatos podem representar um erro amostral ou artefatos únicos 

coletados in situ. Esse grupo possui artefatos mais volumosos entre todos os outros e um nível 

de modificação parcial, que não condiz com os retoques dos outros grupos nem a falta de 

modificações de outros grupos.  

Uma curiosidade é que nesse grupo amorfo tecnologicamente e tipologicamente 

apresenta a única peça com alteração térmica39, um artefato fragmentado e remontado em 

silexito vermelho.  

  

4.4. LASCAS  

 

O termo Lasca é relativo ao produto do lascamento (ou talhe) que não implica ao 

resultado final da operação de lascamento. Desses produtos de lascamento, vamos nos ater ao 

produto lascado intencional, obtido por uma percussão em uma rocha dura e que possui como 

característica marcante os estigmas decorrentes da fratura conchoidal ou concoidal.  

As lascas podem ser realocadas mentalmente na cadeia operatória. São diagnósticas 

das etapas de produção dos artefatos e constituem-se como os resíduos dessa manufatura, 

imprimindo em suas faces os gestos e sequências de cada retirada. Assim suas características 

e peculiaridades formam por consequência as relações entre os diversos artefatos, contextos e 

gestos ligados de maneira direta ou indiretamente ao artesão e seus contextos sociais, técnicos 

e simbólicos.  

                                                           
39 Com a aplicação do calor produz-se uma imigração da umidade da matéria até à superfície da peça, desta 

resultam fraturas microscópicas. Esta alteração não estraga a pedra, mas debilita-a ao ponto de facilitar a sua 

fratura, melhorando sua aptidão ao lascamento. Este tipo de preparação da matéria-prima melhora nitidamente a 

aptidão de debitagem realizadas em pequenos nódulos de sílex e em operações de retoque por pressão. As 

temperaturas necessárias para a execução deste tratamento situam-se entre os 250 e 350º centígrados. (INIZIAN 

et al., 1995). 
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Como os únicos artefatos resgatados no sítio que possuem uma atividade de 

façonagem são as pontas bifaciais40, espera-se conceitualmente que a produção desses 

artefatos corresponda a tipos de refugos específicos. Assim teremos incialmente a) Lascas 

com córtex, mais espessas, prováveis acidentes, grandes dimensões, Percussão Direta Dura; b) 

Lascas sem ou com pouco córtex, ainda espessas, mais longas, algumas até laminares – 

Percussão Direta Dura ou Macia; para então, c) Lascas com talão facetado ou diedro (não 

excluindo o liso), percussão macia, perfis mais convexos, Percussão Direta Macia (mais 

próximas do projeto final.) d) Lascas menores, com talão facetado, fases finais da façonagem, 

sem bulbo, Percussão Direta Macia; e por fim, e) Lascas de retoque por Pressão.  

Não consideramos os outros artefatos, pois não existe um trabalho de façonagem 

propriamente dita, apenas retoques, que configuram pequenas lascas que delinearam gumes e 

áreas de preensão, mas sem um conjunto sistemático de produção e em uma quantidade muito 

inferior aos produtos gerados pela produção das pontas bifaciais.   

Partindo desse conceito ideal verificou-se que as primeiras lascas, que estariam 

relacionadas às etapas de debitagem (retirada do córtex, limpeza, etc.) e ao tratamento inicial 

dos suportes não estão presentes, indicando que essa etapa ocorre fora do sítio arqueológico, 

provavelmente nas jazidas minerais de origem ou nas proximidades, ou seja, fora dos limites 

físicos das concentrações, indiferentemente da matéria-prima. Foi encontrada uma baixa 

quantidade de córtex em todas as matérias-primas. A menor frequência fica por conta dos 

silexitos, a matéria-prima mais distante do sítio.  

A característica fundamental dessa afirmação é calcada na porcentagem de lascas 

corticais, que em apenas 1% o córtex atinge toda a face externa da lasca e em 93% dos casos 

as lascas não são corticais.  

 

                                                           
40 Cabe relembrar que as pontas fazem parte de um artefato maior.  
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Figura 24 - Gráfico de córtex por lasca 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

As demais características de análise configuram ao modelo ideal, carregando 

características esperadas, como uma relação percentual próxima entre lascas de percussão 

direta dura e percussão direta macia, indicando o refinamento no tratamento final das peças 

que ocorreram por percussão direta macia, sobrepondo o tratamento inicial realizado por 

percussão direta dura41. 

 

Figura 25 - Técnica de Percussão por lasca 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

                                                           
41 Não incluímos as lascas de retoques produzidas por pressão.  
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Se correlacionarmos as técnicas de percussão e matérias-primas podemos observar os 

questionamentos relativos à complexidade e refinamento dos artefatos produzidos em 

determinadas matérias-primas; no entanto não houve correlação direta apresentada no sítio. 

As lascas de percussão macia e percussão dura apareceram nas três principais matérias-primas 

do sítio, mas a percussão macia em menos frequência nos diabásios/basaltos. Essa frequência 

maior pode ser relacionada à dureza da rocha e não a qualidade, pois os basaltos/diabásios são 

muito finos e homogêneos. 

Assegurando que as Lascas são produtos da façonagem bifacial nesse modelo 

conceitual, as lascas tentem a ser finas, com média de 3,47 mm e uma grande maioria 

esmagadora de lascas com espessura de até 3 mm. 

 

Figura 26 - Espessura das lascas em números totais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Esperava-se entre os perfis uma predominância de lascas mais convexas. No entanto 

as lascas de perfil retilíneo foram mais presentes na amostra. Isso não tira a qualificação de 

lascas e produtos dos métodos de lascamento bifaciais, pois os ângulos das lascas são em 

maioria obtusos e a curvatura da superfície das pontas e das pré-formas não é em sua 

completude convexa. As secções mostram-se losangos.  
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Figura 27 - rfis das lascas obtidas por percussão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Com a caracterização dos talões, verifica-se um predomínio de talões diedros e 

facetados que são altamente relacionados à façonagem bifacial, conforme demonstrado na 

figura 29, seguidos por talões lisos e os talões lineares, relativos a façonagem final, onde não 

espera-se a retirada de grandes massas, confiabilizando a afirmação desta hipótese de que a 

grande maioria das lascas está vinculada a produção de pontas bifaciais. 

 

Figura 28 - Tipos de Talão de lascas obtidas por percussão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Figura 29 - Formação de Talão Diedro – detalhe em Vermelho 

 

Fonte: Modificado de Inizian et al. (1995). 

 

A grande porcentagem de talões corticais (14%) pode ser relativa à origem da 

matéria-prima e não reflete a porcentagem de lascas com a face superior com córtex (7%). 

Essas porcentagens corticais estão intimamente ligadas às lascas em basaltos/diabásios, na 

matéria-prima mais próxima do sítio.  

Calcado nesses resultados, podemos enfatizar que as características das lascas 

seguem um padrão de desenho das pontas bifaciais e condizem com as características das 

lascas suportes dos artefatos com pouca modificação ou sem modificação intencional.  

No geral as lascas se apresentam em uma grande gama de matérias-primas (Figura 

30), mas assim como acontece com os artefatos, a grande maioria das peças está vinculada às 

matérias-primas mais próximas ao sítio, assim os basaltos/diabásios e as Vulcano-clásticas 

finas constituem 73% de todas as matérias-primas do sítio:  
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Figura 30 - Variedade de matérias-primas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Em termos de fragmentações da porção distal, as lascas se mostraram com poucas 

quebras, com 16% de fragmentação, sendo 1% de siret42. Lembramos que foram consideradas 

lasca apenas peças que possuíam a porção proximal, onde apresenta o talão e o bulbo. O resto 

dos produtos de lascamento, como porções distais das lascas e demais detritos, não foi 

contabilizado e nem incluído na amostra.  

 

Figura 31 - Fragmentação das lascas com a parte proximal presente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

                                                           
42 A fragmentação siret é referente à uma quebra do momento de retirada da lasca, onde ela se parte 

longitudinalmente formando exatamente duas partes da mesma lasca, de meia lasca, com meio bulbo e meio 

ponto de impacto. Em experimentações constato que percutores duros mais pontiagudos produzem esse tipo de 

acidente, ou seja, esse tipo de acidente pode ser produzido intencionalmente ao provocar uma lasca com um 

gume natural oposta a um dorso.  
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Outra característica importante é em relação à forma das lascas (Figura 32), que pode 

indicar certas padronizações que ocorrem durante a façonagem de artefatos e pode indicar 

qual etapa da manufatura determinadas formas podem estar envolvidas. Com a comparação 

com os artefatos, as lascas anteriores aos retoques finais são difíceis de se estipular uma 

forma, mas as finais tendem a ser mais arredondadas, o que representa que 14% das lascas 

podem ser relativas à essa etapa. Mas ao extrapolarmos os dados, é possível que nas etapas 

mais iniciais do lascamento desses artefatos, as lascas tendem a serem mais quadrangulares e 

laminares, o que rebate coerentemente com as dimensões das lascas mais laminares serem 

maiores.   

 

Figura 32 - Forma geral das lascas obtidas por percussão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Não existe a relação direta entre a forma da lasca e a técnica de percussão, pois as 

lascas de façonagem das pontas bifaciais não possuem um padrão muito delimitado. As lascas 

mais próximas do produto final tendem a ser mais quadrangulares ou arredondadas e obtidas 

por percussão direta macia e as lascas mais distantes do produto final tendem a serem maiores 

e mais alongadas e espessas. Mas nenhuma delas é uma maioria. É uma tendência e sem 

relação direta com o tipo de percussão.  

 E juntamente com as formas, outra categoria não padronizada foi a categoria das 

nervuras guias, onde as nervuras guias, como “vertical, horizontal, em Y, em T e em duas 

paralelas” dominam as porcentagens. No entanto, isso mostra a diversidade de lascamentos e 

lascas resultantes dessas ações gestuais e a complexidade de produção desses artefatos:  

 



100 

 

Figura 33 - Nervuras guias principais das lascas obtidas por percussão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

4.5 NÚCLEO  

 

O único núcleo da amostra (Figura 34 e 35) trata-se também do único núcleo do sítio. 

Isso pode ser reflexo do sistema de debitagem e captação dos recursos ou referente ao sistema 

de coleta dos vestígios. Assim, sendo único no sítio, a interpretação dele pode ser relativa a 

duas possibilidades.   

1- Trata-se de um núcleo conceitual, matriz de onde se retira lascas-suportes para 

produção de artefato. 

2- Inicio do trato da matriz original que daria forma às pontas. 

 

No primeiro caso, o núcleo seria incorporado como pertencente aos sistemas mais 

simples de debitagem, que agrupa os sistemas de produção que necessitam apenas de uma 

parte do bloco para alcançar seus objetivos. O restante do bloco não tem nenhum papel 

técnico. De maneira semelhante, as características técnico-funcionais almejadas no 

instrumento se limitam a uma parte da retirada que serve de suporte. Trata-se da exploração 

de convexidades presentes naturalmente em uma parte do bloco e da noção de recorrência que 

permitem produzir um gume, mas também uma pequena série de retiradas com controle sobre 

sua morfologia e sobre outras características técnicas relativas ao gume. Ou seja, esse núcleo 

apresenta superfícies de debitagem em diferentes partes do bloco (2), mas não possuem 

sinergia, funcionam de forma independente ao aproveitar as convexidades naturais do bloco, 
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mas com a possibilidade de predeterminar uma breve sequência de retiradas que, no caso, são 

três retiradas em ambas as superfícies.  

Caso a realidade seja referente ao segundo caso, o núcleo assume a postura de um 

suporte, onde o objetivo não é a retirada de suportes (mesmo que os demais artefatos se 

encaixem nessas características) e sim o resultado final da volumetria a ser criada, no caso as 

pontas. Assim, essa matriz representa os primeiros estágios de lascamento, consistindo em 

pesquisar as formas naturais que possuem o maior número de características procuradas. Em 

um segundo momento, há uma organização prévia da integridade do bloco visando conferir-

lhe uma forma e características técnicas particulares, de tal forma que quando se deve façoná-

lo já se sabe de antemão a morfologia, volumetria e as características técnicas particulares da 

sequência futura de retirada. Esse segundo ponto pode ser reforçado caso acreditasse que 

exista relação entre a posição dos planos de percussão.  

 

Figura 34 - Análise diacrítica do plano de debitagem 2 

 

Fonte: Acervo pessoal de Douglas Frois. 
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Figura 35 - Análise Diacrítica do plano de debitagem 

 

Fonte: Acervo pessoal de Douglas Frois. 

 

4.6 CADEIAS OPERATÓRIAS 

 

A análise tecnológica consiste na reconstituição de cada momento, de cada retirada 

de lascamento em seu devido lugar na cadeia operatória, o que leva a uma organização 

hierarquizada da coleção. (INIZIAN, 1995; RODET; DUARTE-TALIM; SANTOS JUNIOR, 

2013). 

As peças são analisadas individualmente e em relação umas com as outras, sempre 

pensando no encadeamento das ações e das retiradas em busca de um determinado 

instrumento (design, conceito e funcionamento). Este instrumento é o resultado de um 

projeto, pré-concebido na mente do artesão, o qual é culturalmente determinado. 

(PELEGRIN, 2005). Isso se traduz em etapas de observação da produção dos artefatos, que 

seguem uma lógica que se traduz na escolha por determinadas matérias-primas, morfologias, 

técnicas, métodos e gestos específicos como reflexo da interação cultural e do comportamento 

do artesão, num misto de necessidades, escolhas e objetivos. Assim esse tópico vem abarcar 

essas etapas da cadeia operatória e suas relações contextuais.  
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Gestão e seleção de recursos minerais, o uso das matérias-primas 

As estratégias de seleção das matérias-primas nos sítios da Tradição Umbu indicam 

uma exploração preferencial dos recursos mais abundantes nos locais de implantação dos 

sítios. (DIAS, 2007). Mas essa afirmação pode ser relativa, pois constatamos um maior uso 

das matérias-primas locais, mas a frequência de matérias-primas exógenas não pode ser 

subestimada, pois a relevância técno-funcional ou mesmo simbólica dessas matérias-primas 

exógenas é dada pela presença nos sítios. Elas foram transformadas e transportadas até o 

local, no caso com grandes quilometragens percorridas.  

Espera-se que "O aproveitamento das matérias-primas apresenta-se relacionado com 

as tecnologias de produção utilizadas, sendo a variabilidade observada entre os sítios 

decorrente das estratégias tecnológicas predominantes em cada conjunto." (DIAS, 2007). No 

entanto, como dissemos anteriormente, não foi observado o aproveitamento das matérias-

primas relacionadas a funções específicas dos artefatos.  

Numa perspectiva unicamente técno-funcional, as matérias-primas não 

desempenham um papel preponderante na cadeia operatória, já que as três matérias-primas 

(basaltos/diabásios, silexitose e Vulcano-clásticas finas) são de boa qualidade e aptidão ao 

lascamento. A influência delas pode ocorrer em aspectos contextuais e físicos.  

As propriedades físicas competem quesitos relativos à isotropia (resposta elástica), 

homogeneidade, continuidade (coesão interna do material), resistência (dureza) e a 

granulometria, além da morfo-volumetria da matéria-prima em seu estado natural. As distintas 

propriedades e formas naturais de uma rocha exercem um peso específico na tecnologia e, por 

conseguinte, na composição morfológica dos conjuntos líticos, como por exemplo, na 

fatiagem de seixos.  

Como não dispomos dos dados de coleta de matéria-prima, sabemos que os diabásios 

e basaltos são encontrados em afloramentos nas proximidades do sítio, por grande parte do 

Alto Rio Iguaçu, e trata-se de uma matéria-prima mais resistente que os silexitos e Vulcano-

clásticas finas, visto que a técnica de Percussão Direta Dura foi mais utilizada nessa rocha.  

Mais ao Sudeste, Fora da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu, as Vulcano-clásticas 

Finas se apresentam em grande diversidade de qualidades desde fragmentos e pequenos 

blocos a seixos de rios e afloramentos. Essa matéria-prima exige que se testem os blocos, pois 

o risco de se encontrar material com clastos e bandas é relativamente alto. Mas as peças 

encontradas no sítio apresentavam características de homogeneidade e fineza de 

granulometria bastante alta. Aparentemente é o material que se apresenta mais suscetível a 

ações pós-deposicionais de intemperismos.  
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Os silexitos, segundo Brochier e Lima (1996), possuem uma grande gama de 

variedades. O estudo voltado para uma análise macroscópica indicou a presença de 17 tipos 

diferentes, representando, portanto, uma variedade de localidades exploradas. No entanto a 

diferença física para aptidão ao lascamento não se difere substancialmente entre os tipos.  

 

Manufatura  

Em termos gerais, os conjuntos líticos apresentam-se majoritariamente compostos 

por lascas unipolares, com baixa frequência de núcleos e porções corticais, e pequenas 

dimensões em todas as categorias, indicando que as matérias-primas sofreram processamento 

inicial nos locais de coleta, independente do tipo de matéria-prima.  

Os artefatos brutos e polidos são nulos na amostra, mas em outras coleções possuem 

percutores duros (fotos), assim como os artefatos unifaciais (modificados) são minorias na 

amostra, mas o nível de lascas com marcações de uso ou pequenos retoques forma a grande 

maioria dos artefatos. Todos os artefatos bifaciais compreendem pontas de projétil, ambas de 

corpo triangular pedunculadas. 

A sequência de produção artefatual segue duas alternativas de linhas43 operatórias 

que resultaram nos técno-tipos artefatuais pontuados no tópico anterior. A primeira linha 

segue como um misto de núcleo/artefato e a segunda como o conceito clássico de núcleo. 

Entre todos os técno-tipos artefatuais, o técno-tipo 1 é o único a possuir uma cadeia operatória 

“isolada” dos demais artefatos, enquanto que os demais técno-tipos podem possuir uma cadeia 

operatória única (seguindo a linha dos núcleos clássicos) ou fazem parte da linha de produção 

das próprias pontas bifaciais. Os suportes artefatuais são relacionados ao refugo das 

produções das pontas bifaciais em uma relação sinérgica de produção e não de dependência 

da produção, ou seja, com a produção das pontas geram-se refugos que são reaproveitados 

para confecção de outros artefatos, mas esses artefatos não são necessariamente dependentes 

dessa origem de suportes, pois os suportes podem ser oriundos de possíveis núcleos.   

                                                           
43 De sequências de produções, etapas: coleta, façonagem, debitagem, modalidades de retoques, etc.  
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Figura 36 - Cadeias operatórias de produção lítica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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As etapas de manufatura foram separadas em momentos distintos; o primeiro 

momento está relacionado às etapas de produção realizadas fora do sítio, sejam em áreas 

próximas aos limites do sítio, em outros sítios, áreas de coleta dos recursos minerais ou em 

regiões mais distantes do território cultural.   

Baseando-se nas relações de ausente/presente foi possível verificar algumas 

atividades que foram desempenhadas fora do sítio. São as atividades de coleta e circulação de 

matéria-prima, tratamento da matéria-prima e desbaste inicial para retirada do córtex e 

modelamento dos suportes. Essa etapa fora do sítio é a base da cadeia operatória de toda a 

indústria de lascamento que ocorre no sítio, seja na linha de produção das pontas ou na 

produção de núcleos.  

Tratando da primeira linha de produção, está a produção das pontas bifaciais, que se 

inspirou, em parte, no programa experimental realizado por C. Chauchat e J.Pelegrin (2004 

apud RODET; DUARTE-TALIM; SANTOS JUNIOR, 2013) para as pontas de projétil 

Paijan, encontradas na costa norte do Peru, em comunicação pessoal com a professora 

Jacqueline Rodet (2014) e com a análise das lascas e dos artefatos.  

Essa primeira fase do lascamento consiste na retirada do suporte do núcleo 

(debitagem) ou acontece o desbaste da matriz rochosa para construção volumétrica dos 

artefatos. Sem a retirada de um suporte, geralmente é realizada por percussão direta dura para 

as duas técnicas. No entanto não foi possível identificar o suporte utilizado para realizar o 

artefato final desejado, devido ao alto grau de transformação. Mas segundo C. Chauchat e 

J.Pelegrin (2004 apud RODET; DUARTE-TALIM; SANTOS JUNIOR, 2013) nota-se a 

procura por suportes alongados, provavelmente largos e pouco espessos. Mas o núcleo 

recebeu um tratamento anterior à retirada dos suportes, não havendo a presença de córtex ou 

córtex.   

A segunda fase do lascamento, já nas etapas de façonagem, tem como objetivo obter 

uma peça com seção biconvexa, tendendo a simetria, pouca espessura e modelamento das 

formas, como o início das convexidades das aletas e pedúnculos. Esta fase pode ser dividida 

em 2 sub fases: 

Em geral, esta etapa é realizada com um percutor macio, não muito pesado, pesando 

entre 500 g e 700g (CHAUCHAT; PELEGRIN, 2004 apud RODET; DUARTE-TALIM; 

SANTOS JUNIOR, 2013). As retiradas serão feitas a partir dos bordos laterais de maneira 

convergente, modelando as formas e estreitando a espessura. As lascas serão quase sempre 

invasoras, recobrindo toda ou grande parte da largura do suporte. São lascas pouco espessas e 
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sem acidentes. O objetivo é afinar a pré-forma e modelar os contornos. Nessa etapa, é comum 

a quebra causada pelo impacto grande nos bordos. 

 

Figura 37 - Localização da fragmentação das pré-formas 

 

Fonte: Acervo pessoal/ Foto de Douglas Frois. 

 

b) posteriormente a peça vai ser adelgaçada com retiradas cuidadosas, pouco 

espessas, invasoras ou couvrants, realizadas principalmente por percussão direta macia. As 

lascas resultantes deste processo serão finas e tão frágeis que se quebram com frequência (alto 

índice de lascas fragmentadas e fragmentos de lascas). A partir do momento em que a secção 

se torna mais fina e mais frágil, é preciso apenas regularizá-la com a retirada de lascas finas e 

curtas (formas mais arredondadas ou quadrangulares, perfis mais retilíneos e levemente 

curvos), evitando negativos muito profundos. 

Nessa etapa a ponta bifacial encontra-se muito fina, com grande risco de 

fragmentação durante o desbaste por percussão macia. Além do adelgaçamento, o artesão 

deve ser capaz de criar uma estrutura de forma biconvexa ou levemente plano-convexa. A 

espessura atingida no final desta fase é definitiva, uma vez que é impossível reduzir o volume 

da pré-forma, por pressão ou percussão macia, durante o retoque. 

Verificamos nas pré-formas que durante essa fase, algumas retiradas eram diferentes 

das grandes modeladoras. São lascas pequenas, 3mm em média, e pouco profundas, 

arredondadas e quadrangulares. Provavelmente tratam-se de retiradas para pré-determinar e 

organizar o plano de façonagem.   

A terceira fase de produção das pontas refere-se ao retoque delas, que diferentemente 

dos estudos relacionados acima, os retoques não são em sua completitude realizados por 

técnicas de pressão, mas sim em mesclas de pressão e percussão direta dura. O objetivo é 

regularizar os gumes e dar o acabamento final a partes específicas do artefato, como o 

delineamento dos pedúnculos, aletas e da ponta, além de corrigir a linha dos bordos. Segundo 
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Rodet, Duarte-Talim e Santos Junior (2013)  “Tendo sido a façonagem atingida com sucesso, 

esta fase, realizada por pressão, não apresenta um grande risco, apesar de ser um trabalho 

mais longo.” 

Para continuidade de observação da cadeia de produção artefatual dessa indústria, os 

artefatos sobre lasca, técno-tipo 2, 3 e 4, podem ser linkados com a cadeia operatória de 

produção artefatual das pontas bifaciais. Os técno-tipos 4 e 3 fazem parte de uma etapa mais 

próxima ao início do desbaste das peças e o técno-tipo 2 mais próximo ao resultado final de 

produção.  

No entanto, esses técno-tipos artefatuais citados podem fazer parte de outra 

sequência de produção. Uma sequência de produção própria, oriunda de um núcleo preparado 

para retirada desses suportes instrumentais. Ou mesmo vinculados a outras cadeias de 

produção artefatuais não identificadas no sítio, mas extremamente plausíveis se levarmos em 

conta a diversidade artefatual encontrada em outros sítios tidos como pertencentes à tradição 

Umbu na região.  

Não foi observada uma associação entre fogueiras, vestígios arqueofaunísticos e 

resíduos de lascamento, onde poderia indicar padrões de descarte ou atividades relacionadas a 

áreas domésticas, como obtido por Dias (2007). Mas de qualquer forma, os vestígios 

arqueológicos estão associados a atividades de preparação (caça ou coleta) e consumo de 

alimentos, bem como a produção e manutenção de artefatos.  

Segundo Chmyz et al. (1997, p. 21) os trabalhos não permitiram a obtenção de 

material orgânico para datação, mas outras pesquisas desenvolvidas no Planalto Curitibano 

situam essa tradição entre 720 a.C. e 1195 d.C. e apresentam datas de 1160 a.C para o médio 

Iguaçu, aventando a hipótese de migração anterior.  

É visível notar que a regularidade dos vestígios leva a concluir que o local é para 

produção das pontas líticas e consequentemente de ações paralelas. Como não dispúnhamos 

de materiais vegetais, pode-se criar um equívoco tentar interpretar os usos e contextos dos 

artefatos. No entanto as atividades de corte e a pressão digitungular dos artefatos nos permite 

traçar que as pontas estão ligadas à caça e ela deve ser tratada, ou seja, os técno-tipos devem 

estar ligados a essa conjuntura com a ideia paralela de produção dos suportes em madeira para 

arcos, propulsores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os pontos discutidos nesse trabalho intercalam diversas perspectivas e objetos de 

estudo, mas o foco principal se deu em reunir uma gama de informações válidas para 

averiguar as características e os temas centrais que envolvem os vestígios materiais dos sítios 

arqueológicos que apresentam pontas bifaciais em seu meio.  

Para isso, repassamos as principais ideias e conceituações sobre a diversidade do 

estudo sobre caçadores-coletores e perspectiva socioeconômica associada ao material em 

questão. Entre as perspectivas mais difundidas, o modelo de forrageiro de Lewis Binford 

(1980), as analogias dadas por Gustavo Politis (1996, 2010), as discussões clássicas e recentes 

sobre a tradição Umbu (MILLER, 1967, 1974; KERN, 1981; SCHMITZ, 1984, 1987; 

NOELLI 1999-2000; DIAS, 2003, 2007; SUAREZ, 2010, 2011) e as características dos sítios 

similares na região do Alto Iguaçu nos fazem crer que o material do sítio arqueológico PR-

CT-65 realmente pode estar associado a grupos nômades de alta mobilidade residencial.   

No alto rio Iguaçu e primeiro planalto paranaense, temos uma grande quantidade de 

sítios arqueológicos que compactuam dessa mesma gênese tipológica. Entretanto, 

infelizmente não possuímos datações para a larga maioria dos sítios e nem análises de cunhos 

tecnológicos, com foco na cadeia operatória. No entanto algumas ideias e possibilidades 

interpretativas sobre a mobilidade desses grupos nômades na pré-história regional podem ser 

colocadas.  

Contudo, as noções de tecnologia nunca podem estar dissociadas da percepção 

contextual, pois a tecnologia faz parte de um sistema cultural. Assim, o resgate das cadeias 

operatórias de uma determinada indústria lítica deve ser compreendido em conjunto e 

associado ao contexto situacional da região estudada a fim de possibilitar a interpretação da 

variabilidade artefatual. 

Conforme as noções de cadeia operatória aplicadas no material lítico lascado, a 

gestão das matérias-primas é algo de importância e percebemos na amostra que uma grande 

quantidade delas foi escolhida e utilizada de alguma maneira no sítio. Com essas noções de 

gestão dos recursos minerais, podemos ter um insight sobre a mobilidade dos grupos em toda 

região. A natureza e origem das matérias-primas em nosso contexto são diversas. 

Independente da frequência que elas aparecem nos vestígios, as características de origem 

podem estar relacionadas aos contextos de mobilidade residencial dos caçadores-coletores. 

Diferentemente do resultado da tradição Umbu identificado pela Adriana Dias (2007) no Alto 

do Rio Sinos, que diz: “O aproveitamento das matérias-primas apresenta-se relacionado com 
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as tecnologias de produção utilizadas [...]" Para o alto Iguaçu as matérias-primas possuíram 

um papel secundário com a produção em si, sem reflexo final nas funcionalidades dos 

artefatos, mas essa gestão das matérias-primas pode gerar uma gama de possibilidades de 

interpretação da mobilidade dos grupos. 

 Assim como existem determinados silexitos oriundos de regiões distantes cerca de 

100 quilômetros, existe um grande range de matérias-primas locais, onde uma saída diária 

para busca é possível sem complicações. Se traçarmos um raio de 10 km em torno de cada 

sítio arqueológico Umbu (ver Anexo 1), veremos como vários desses sítios estão sobre uma 

mesma estrutura espacial e a mobilidade entre eles poderia ser diária. Ou seja, dentro de um 

raio hipotético de 10 km (os Nukak possuem uma média de quase 9 km) torna essa busca por 

matéria-prima não uma busca constante e exclusiva propriamente dita, mas sim a uma 

mobilidade diária (POLITIS, 2010), que consiste em viagens de forrageamento diárias, onde 

os indivíduos saem da residência base (o sítio arqueológico) para realizar tarefas específicas e 

voltam no mesmo dia.  

Ok, e em relação aos outros sítios e matérias-primas distantes? No caso, em especial 

dos silexitos, a mobilidade diária pode ser entendida de outra maneira, na forma e 

possibilidade que a residência se mude, conforme Binford, o conceito de mobilidade 

residencial. Ou seja, na medida em que exista uma mudança de local de habitação, a 

espacialidade muda, os recursos outrora distantes, estão próximos. E calcado ainda nessa 

ideia, ela não exclui o conceito da mobilidade logística, onde o grupo pode se mover em prol 

da busca específica por esse recurso, deixando a base residencial habitada por outros 

membros.  

As hipóteses podem ser atestadas baseando-se nos conceitos de tecnologia e cadeia 

operatória de produção dos artefatos, que trata-se do principal parâmetro para observação e 

fio condutor central dessa pesquisa. Ao intercalar as perspectivas de mobilidade de grupos 

nômades e as características dos recursos minerais, nos levou a observar que a falta de 

material cortical (em todas as tipologias) presente e a ausência de núcleos nos permitiu inferir 

que as matérias-primas estariam sendo coletadas e transformadas próximas aos seus locais de 

mineração. Em especial as matérias-primas exógenas, que possuem uma frequência de córtex 

ainda menor que os vestígios em matérias-primas locais.  

Um ponto interessante a ser averiguado em outros sítios é a variabilidade de 

matérias-primas, pois existe uma grande quantidade de sítios Umbu nos afluentes da margem 

esquerda do rio Iguaçu, próximos às possíveis áreas de captação das Vulcano-clásticas finas, 

da formação Guaratubinha (ver Anexo 2) e nos sítios do projeto Arqueológico de Passaúna. 
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Em tributário da margem direita do Iguaçu, (porção Oeste do Planalto de Curitiba) 

apresentam uma quantidade muito maior de quartzo entre os artefatos e lascas (CHMYZ; 

CHMYZ; SGANZERLA, 1986), matéria-prima com boa presença no local. Essa proximidade 

pode ser um dos indicadores para escolha de localização dos acampamentos, onde uma saída 

diária do acampamento base para coletar matérias-primas é possível. No entanto, não existe 

uma predileção por matérias-primas locais, já que encontra-se com facilidade matérias-primas 

exógenas, ou seja, a produção dos artefatos é independente do tipo de matéria-prima mineral. 

No entanto, Suarez (2011) discute que para o Uruguai, conforme dito, as ágatas eram usadas 

principalmente para produção das peças bifaciais, evidenciando deslocamentos de até 170km 

de distância para a coleta desse recurso.   

Esse tipo de embasamento nos remete a ideia de forrageiro de Binford (1980) onde a 

alta mobilidade residencial promove uma baixa estocagem de recursos e uma maior ênfase 

nas saídas diárias no entorno do acampamento base, que por sinal, está sempre situado 

próximo a recursos importantes (próximos aos principais afluentes do principal rio da região, 

áreas de alagadiço e matas e afloramentos de recursos minerais). Caso considerarmos a data 

dos Umbus para a região, o clima é subtropical, ora mais úmido ora mais seco. E neste 

sentido, como área subtropical, é quente para os padrões dados por Binford.  

No entanto, o outro modelo de Binford (1980), associado a grupos de climas 

temperados a árticos, os coletores, também pode ser aventado, onde os recursos disponíveis 

são mapeados pelo grupo durante a mobilidade residencial, enquanto que a caça, coleta e 

captação de recursos são tarefas logísticas, gerando acampamentos provisórios associados ao 

processamento dos recursos. Sendo assim, a relação entre dimensões e densidade dos sítios 

arqueológicos se faz muito bem nessa discussão. Ou seja, conforme Chmyz (1997) difere 

sítios e acampamentos, essa separação pode realmente estar associada a relação entre 

acampamento base e acampamento logístico, explicando portanto a relação entre sítios de 

grande densidade e sítios de baixa densidade observados em vários dos projetos no alto 

Iguaçu.   

Como exemplo, o sítio PR-CT-61, do Projeto Arqueológico Renault, e outros sítios 

encontrados nas proximidades durante o Projeto Arqueológico Contorno Leste de Curitiba 

(CHMYZ et al., 1996b), possuem uma área menor que o PR-CT-65. Chmyz (1997) acredita 

que esses sítios “menores podem ser considerados como satélites44 do PR-CT-65”. 

Complementa ainda que possa existir uma estratégia para a exploração mais eficiente do 

                                                           
44 Grifo nosso.  
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ambiente onde os indícios líticos L-2 e L-3 (PAR) informam sobre a sua mobilidade no 

espaço (Ver Anexo 3). 

Outro dado interessante que pode ampliar a discussão sobre a mobilidade do grupo 

está relativo à organização espacial do próprio sítio arqueológico PR-CT-65, onde cada 

mancha de concentração de material pode ser referente a um momento de retorno ao local, em 

um ciclo de retorno ao sítio, como uma sequência de ocupações em relativo (talvez sazonal) 

tempo. Assim sendo, a mobilidade estaria relacionada a saídas e mudanças residenciais, mas 

em determinado momento a atenção estava voltada a aquele lugar. Essa ocupação e 

reocupação podem estar ligadas a sazonalidade, citada por Binford no caso dos coletores.  

Tratando-se do sítio arqueológico e na sequência da cadeia operatória, que em 

comparação com os outros sítios da mesma categoria na região, se mostrou bastante curioso, 

se dá nas características dos artefatos, na verdade, em especial na estruturação das pontas 

bifaciais. 

Dentro do sítio arqueológico encontramos apenas parte da cadeia operatória. 

Encontramos apenas uma parcela do registro de produção dos artefatos por meio do descarte 

no local e por meio de relações entre as características das peças encontradas. A observação 

de dados inferidos e a relação entre presente e ausente delineou-se que as pontas bifaciais, 

assim como se fazia parte da pesquisa na década de 1960, no nosso caso, é um artefato 

importante e detém grande parte das informações relacionadas à estrutura tecnológica da 

indústria observada.  

As pontas bifaciais guardam dois testemunhos: a sua própria essência e os caminhos 

de produção de outra grande parte dos artefatos. E devido a sua estrutura funcional como um 

artefato concreto, são os únicos artefatos que consideramos como artefatos formais ou 

complexos. Formam os elementos chaves para produção dos outros artefatos no sítio.  

Contudo, algumas especificidades podem ser colocadas, assim como acontece na 

etapa de mineração das rochas em que as primeiras etapas de lascamento não estão no sítio. 

Logo, devido à falta de núcleos ou produtos com resquícios corticais, não é possível aferir 

quais são os suportes originais dessas peças e se existe uma preleção por lascas ou por 

matrizes em bloco. No entanto as outras etapas de lascamento podem ser observadas, seja 

pelas características das lascas ou pelas pré-formas.  

As lascas são testemunhos de todas as etapas de lascamento de um artefato lascado, e 

não seria diferente no técno-tipo mais desbastado na indústria. Elas condizem com as pré-

formas, mostrando um fino trabalho de redução de volume enquanto se define cada vez mais 

uma forma, para enfim delinear apenas os gumes e o pedúnculo. Assim, as lascas em geral, 
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partem de dimensões maiores com volumes maiores retiradas por percussão direta dura para 

volumes menores com retiradas por percussão macia quando se aproximam do projeto final. 

O detalhe interessante é que as lascas, nas principais matérias-primas, seguem uma mesma 

linha estrutural, dando a entender que apenas a atividade de produção de bifaciais é realizada 

nesse nível da concentração F. Mas como ainda observamos materiais fora da amostra 

subjetivamente, o padrão pode se expandir para as outras coleções. Caso isso ocorra, o que é 

provável, o sítio teria uma atividade específica muito enfática, que seria a confecção das 

pontas bifaciais.  

No entanto, essa afirmação, levando-se em conta apenas as pontas e seus resíduos 

pode ser falha, ou no mínimo incompleta para tal afirmação, pois a produção de pontas 

bifaciais é condicionante para produção de outros artefatos em uma espécie de cadeia 

operatória paralela - não diremos secundária pela importância e frequência dos outros 

artefatos – que seria a cadeia operatória dos técno-tipos 2, 3 e 4, que são artefatos sobre as 

lascas com poucas modificações onde os suportes enquadram com os resíduos decorrentes de 

produção das pontas bifaciais. A cadeia operatória se torna uma cíclica de produções, onde 

um projeto inicial é produzido com decorrência da produção de outros suportes, a façonagem 

de um é a debitagem de outro.  

Ainda sobre as lascas é conveniente notar que a grande quantidade de lascas sem 

córtex está visivelmente relacionada à parte do processo de lascamento mais longo das 

cadeias operatórias que é a construção volumétrica de produção dos artefatos. Ao contrário, 

como exemplo, da debitagem laminar e do paleolítico superior, onde o processo mais longo é 

a preparação dos núcleos para debitagem.  

Compactuando ainda mais sobre a produção e o possível advento do sítio estar 

fluentemente relacionado à produção (ou o refinamento) dos artefatos bifaciais, podemos 

observar algumas características que envolvem as lascas. A espessura não ultrapassa os 4mm, 

que significa que acontece apenas no local um pequeno desbaste, com pouca retirada de 

massa e confirma o amplo uso da percussão direta macia, pois lascas mais espessas com 

bulbos proeminentes provenientes de percussão direta dura são mais associados à uma etapa 

inicial de lascamento no caso dos artefatos estudados.   

Existe, porém, outra maneira de se observar a produção artefatual do sítio, diferente 

da relação bifásica da cadeia operatória dos artefatos bifaciais. A produção dos outros 

artefatos sem modificação (ou com pouca) de retoques está sendo produzida por pequenos 

núcleos trazidos até o sítio. Mas como não temos mais amostras não delongaremos nesse 
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tema, pois o núcleo pode ser também o início do desbaste de pontas, já que possui mais de um 

plano de debitagem (ou no caso façonagem).  

Diferentemente das pontas bifaciais, que são principalmente de atividades de caça, os 

outros artefatos pouco modificados ou sem modificação intencional podem ser relativos às 

atividades de uso diário, vinculados então a técnicas de tratamento da caça ou de outras 

atividades relacionadas à coleta e produção de artefatos de madeira ou osso que não resistiram 

ao tempo.  

É imprescindível, frente aos dados apresentados, que a tradição Umbu no leste 

paranaense carece de maiores estudos focando a tecnologia e a variabilidade artefatual, com o 

intuito de verificarmos as possibilidades culturais por trás dessa ampla e diversa cultura 

material. 

É importante ressaltar que para Dias (1994) a proposta pressupõe o entendimento de 

que pode haver variação entre os conjuntos líticos da Tradição Umbu em função da 

possibilidade de uso diferenciado dos espaços e ambientes. Logo, variações nos resultados 

podem variar de região pra região.   

Com mais pesquisas de cunho tecnológico e testes com modelos de caçadores-

coletores, poderíamos colocar em xeque questões sobre os contrastes entre as culturas 

Paleoíndias do sul do Brasil e ainda a aquelas do Centro-Oeste, onde nesta última as 

indústrias líticas (sem pontas de projétil) estão associadas a caçadores não especializados, 

enquanto que, no sul do Brasil, as numerosas oficinas de pontas de flecha são associadas a 

uma caça especializada (SCHMITZ, 1980). Resta-nos saber qual.  
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