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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo um conjunto de artefatos de 

pedra lascada resgatados de um sítio lítico superficial, RS-PS-07, localizado no entorno 

da Usina Hidrelétrica (UHE) Barra Grande, margem esquerda do rio Pelotas, município 

de Pinhal da Serra, RS.    

Tal sítio, junto de outros 14 sítios líticos superficiais, foram resgatados pela 

equipe do Núcleo de Pesquisa Arqueológica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul entre os anos de 2001 e 2003, em decorrência das obras para construção da usina.  

A região de Pinhal da Serra, no planalto meridional, apresenta além destes sítios 

líticos superficiais uma grande variedade de sítios, incluindo sítios lito-cerâmicos, sítios 

cerâmicos, estruturas semi-subterrâneas, estruturas anelares e montículos. Ao longo dos 

últimos 12 anos, toda a complexidade arqueológica da região de Pinhal Serra serviu de 

fonte para diversos trabalhos (relatórios, artigos, monografias de conclusão de curso, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado). 

Entre estes trabalhos, há publicações específicas que trataram da análise dos 

artefatos resgatados dos sítios líticos. Por meio de uma proposta de análise tecno-

tipologica, todos os 15 sítios líticos foram analisados.  Em virtude de apresentarem 

elementos semelhantes em sua cadeia operatória de produção concluiu-se que todos os 

artefatos provenientes daqueles sítios pertenceriam a uma única tradição tecnológica 

vinculada aos sítios cerâmicos.  

O que motivou a realização deste trabalho foi a ideia de que a partir de uma nova 

metodologia de análise de artefatos líticos, a análise diacrítica, que busca identificar, 

além de elementos da cadeia operatória de produção dos artefatos, conceitos e 

conhecimentos, socialmente produzidos e transferidos de geração para geração, 

subjacentes à confecção dos artefatos, seria possível a obtenção de novas informações 

sobre os antigos artesãos que produziram aquelas peças. Frente a essa possibilidade, 

imaginei plausível a reanálise do material daqueles sítios provenientes, visto que 

poderíamos, mais uma vez, confirmar a hipótese inicial na qual todos os artefatos teriam 

sido produzidos por artesãos de uma mesma tradição tecnológica ou, quem sabe, 

identificar mais de uma tradição tecnológica responsável pela produção das peças. Ao 
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final do estudo seria possível, ainda, traçarmos paralelos entre os resultados das duas 

metodologias de análise utilizadas a fim de identificarmos as reais diferenças entre estes 

métodos de estudo.   

Todavia, o conjunto dos sítios líticos do entorno da UHE Barra Grande somam 

um total de aproximadamente 720 artefatos, quantidade de peças que inviabiliza a 

realização da análise no âmbito deste trabalho em função do tempo disponível para 

realização do mesmo. 

Assim, o ideal de análise do conjunto de artefatos provenientes dos sítios líticos 

superficiais do entorno da UHE Barra Grande em Pinhal da Serra surge apenas como o 

fator motivador para esta pesquisa. Este trabalho poderia, assim, ser considerado como 

um primeiro passo para uma pesquisa futura.  

Dessa forma, restrinjo-me aqui a apresentação da metodologia de análise 

diacrítica bem como aos resultados obtidos na análise do sítio RS-PS-07, que apresenta 

um total de 21 peças, doze instrumentos e nove lascas residuais. Não será, portanto, 

nesse momento, realizada uma comparação com o resultado das pesquisas anteriores.  

O trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, é 

apresentado o objeto de estudo deste trabalho, o sítio RS-PS-07, assim como as 

pesquisas anteriores de campo e laboratório realizadas na região de Pinhal da Serra 

(RS). No capítulo dois, teço um breve histórico do desenvolvimento das análises dos 

artefatos líticos, abordando desde o início da sua consideração como objeto de estudo 

científico e sua importância para o estudo da pré-história, as diferentes abordagens dos 

artefatos líticos ao longo dos anos. No capítulo três, faz-se um breve histórico do 

desenvolvimento dos estudos sobre a tecnologia lítica no Brasil. No capítulo quatro, a 

análise diacrítica é abordada mais detalhadamente, incluindo um resumo de informações 

necessárias ao seu adequado entendimento. No quinto e último capítulo, apresento a 

descrição da metodologia empregada na análise do sítio RS-PS-07, assim como os 

resultados obtidos. Por fim, este trabalho ainda apresenta um Volume II no qual estão 

presentes a representações gráficas dos artefatos líticos.  
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CAPÍTULO I: APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

As ideias iniciais acerca do desenvolvimento desta pesquisa surgiram enquanto 

realizava estudos sobre tecnologia lítica no Núcleo de Pesquisa Arqueológica (NuPArq) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenado pela professora 

Dra. Sílvia Moehlecke Copé.  Para fins didáticos, tivemos a oportunidade de estudar 

parte de uma coleção proveniente de uma série de sítios líticos superficiais localizados 

no canteiro de obras e na área do reservatório da UHE Barra Grande, margem esquerda 

do Rio Pelotas, município de Pinhal da Serra, RS. 

Para a realização deste estudo de caráter didático, cuja finalidade era fornecer 

aos estudantes um primeiro contato com material lítico e com os métodos de análise 

foram analisados todos os artefatos provenientes da área do reservatório. Como 

metodologia utilizou-se a análise tecno-tipológica baseada em listas de atributos e 

caracteres técnicos e morfológicos pré-estabelecidos. De acordo com tal metodologia, a 

partir de descrições contidas em listas de atributos busca-se o reconhecimento de 

características específicas nos artefatos analisados a fim de organizá-las 

estatisticamente. Para a realização destes estudos baseamo-nos nos trabalhos de Copé 

(2003, 2004), trabalhos nos quais estão presentes as análises originais dos sítios líticos 

do entorno da UHE Barra Grande; Hoeltz (1997); Dias & Hoeltz (1997); Hoeltz & 

Brüggermann (2004); Aschero & Hocsman (2004).   Ao final do estudo, o resultado, 

como esperado, era muito semelhante ao resultado obtido em Copé (2003, 2004). 

Em linhas gerais, concluímos que os materiais não haviam sido confeccionados 

nos sítios onde foram encontrados, isto é, haviam sido produzidos em outros locais e 

posteriormente foram levados já finalizados para os sítios onde foram localizados. Os 

artefatos foram produzidos, na maior parte dos casos, a partir do basalto, rocha 

abundante na região. Apresentavam baixo grau de redução. A maior parte classificava-

se como “grandes” e “pesados” pertencendo aos tipos morfológicos identificados como 

“talhadores”, sendo estes produzidos, preferencialmente, a partir de grandes blocos. As 

peças menores, menos comuns, foram produzidas a partir de lascas e seixos. Peças de 

menor espessura eram confeccionadas a partir de lascas, placas ou blocos cuja espessura 

era naturalmente menor e achatada. 
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Embora tal estudo tenha tido caráter puramente didático sendo seu objetivo a 

iniciação dos estudantes em estudos de tecnologia lítica, pareceu-me que a análise 

tecno-tipológica utilizada apresentava demasiada ênfase sobre o estudos de resíduos de 

lascamento e artefatos confeccionados a partir de lascas debitadas e retocadas, o que não 

era o caso dos sítios líticos do canteiro de obras e do reservatório da UHE Barra Grande, 

composto majoritariamente por artefatos bifaciais produzidos por façonnage.  Para 

estudar estas peças, pareceu-me mais adequado o uso da análise diacrítica, que busca 

identificar a gênese dos artefatos líticos através da ordem cronológica dos lascamentos 

que deram origem a peça, a razão de cada lascamento ou de sequências de lascamentos 

e a identificação da funcionalidade do instrumento através da identificação de unidades 

tecno-funcionais (UTFs). 

Ao buscar informações referentes à análise diacrítica, método de trabalho 

moroso, principalmente quando somos recém iniciados nele, notei que tanto a análise 

tecno-tipológica quanto a análise diacrítica objetivam a compreensão da cadeia 

operatória de produção dos artefatos líticos, sendo que por cadeia operatória entende-se 

todo o processo de produção e vida útil dos artefatos: busca por matéria-prima, 

confecção, uso, manutenção e descarte. No entanto, segundo Hoeltz, a análise diacrítica 

faz uso de “uma abordagem que investiga a ‘gênese’ dos materiais líticos, que segundo 

Boëda (op cit.), trata-se de um método de análise que permite reconhecer e atestar os 

mecanismos tecno-cognitivos em uso quanto da aplicação dos sistemas técnicos de 

produção” (HOELTZ, 2005, p. 100). Por conta disso, a autora coloca que optou por  

 

deixar de lado as classificações tipológicas nas quais as tradições culturais 

pré-históricas do Sul do Brasil foram subdivididas e as nossas propostas 

teórico-metodológicas1 que, baseadas na caracterização individual de peças 

segundo uma lista de atributos técnicos e morfológicos preestabelecidos, não 

têm permitido julgar consistentemente o cenário tradicionalmente definido 

para estas populações (HOELTZ, 2005, p. 100). 

 

Sendo assim, as análises tecnológicas seguidas por Boëda permitem, de acordo 

com Hoeltz,  

                                                           
1 HOELTZ (1997), DIAS & HOELTZ (1997), HOELTZ & BUGGERMAN (2004). 
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teoricamente, compreender um sistema técnico de produção segundo dois 

eixos. O primeiro, diz respeito à cadeia operatória, que traduz a sucessão 

lógica dos eventos técnicos, e o segundo, refere-se ao esquema operatório, 

que traduz aspectos cognitivos desta cadeia operatória (HOELTZ, 2005, p. 

104).  

 

Assim, ao propor a reanálise dos artefatos líticos provenientes dos sítios líticos 

superficiais do canteiro de obras e do reservatório da UHE Barra Grande tenho como 

objetivo testar uma metodologia alternativa para o estudo destas coleções, no intuito de 

verificar a possibilidade de obtenção de informações adicionais acerca da produção dos 

referidos artefatos. Havendo também a expectativa de podermos verificar as reais 

diferenças entre os resultados obtidos através da análise tecno-tipológica (realizada 

entre os anos de 2003 e 2004) e os resultados obtidos através da análise diacrítica para o 

estudo de um mesmo conjunto de artefatos.  

Ainda encontro em Hoeltz justificativas adicionais para o desenvolvimento deste 

trabalho:  

 

Ao nos desviarmos das análises tradicionalmente desenvolvidas e nos 

aproximarmos de uma avaliação dos inúmeros objetos líticos segundo uma 

ordem comportamental, estamos procurando refinar os antigos dados e 

acrescentando outros parâmetros à compreensão e comparação das indústrias 

líticas do sul do Brasil. Entretanto, como a compreensão da dinâmica do 

modo de vida de uma dada população não se obtém senão através de estudos 

regionais, sugerimos a ampliação desta proposta a áreas diversas para que 

possam ser comparadas através de idênticos critérios metodológicos 

(HOELTZ, 2005, p. 101). 

 

Assim, imaginou-se que a longo prazo seria possível utilizar a análise diacrítica 

para reanalisar todos os artefatos líticos resgatados no canteiro de obras e no 

reservatório da UHE Barra Grande na tentativa de realizar um levantamento acerca dos 

processos de produção daqueles artefatos levando em conta o seguinte raciocínio:  

De acordo com Copé (2003, 2004), os sítios líticos do entorno da UHE Barra 

Grande representariam uma única tradição tecnológica de produção de artefatos e 

estariam vinculados aos sítios cerâmicos do entorno. No entanto, segundo Hoeltz 
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(2005), seria possível que pelo menos alguns daqueles sítios representassem ocupações 

pré-ceramistas. Dessa maneira, seria possível através da análise diacrítica a 

identificação de distintas tradições tecnológicas responsáveis pela produção dos 

artefatos líticos localizados no entorno da UHE Barra Grande?  

Porém, este questionamento não poderá ser respondido no presente trabalho, tais 

questões surgem apenas como motivação para sua realização, uma vez que dentro do 

tempo disponível para realização de uma monografia de conclusão de curso foi possível 

realizar a análise diacrítica do material lítico proveniente de apenas um sítio lítico 

superficial. Dessa forma, os dados aqui apresentados são preliminares, tratam-se do 

primeiro contato com a metodologia de estudo empregada (análise diacrítica de 

artefatos líticos), limitada ao estudo do material resgatado no sítio RS-PS-07, localizado 

na área do canteiro de obras da UHE Barra Grande.  

Este trabalho consiste, portanto, em uma pesquisa exploratória, sendo o primeiro 

passo de um trabalho maior. Não haverá, dessa forma, comparações entre resultados de 

pesquisas já realizadas e os resultados aqui obtidos, nem comparações entre o resultado 

da análise diacrítica de diversos sítios. Restrinjo-me apenas a apresentação do resultado 

da análise diacrítica dos artefatos do sítio RS-PS-07 na expectativa de que em breve seja 

possível a análise de mais sítios até que por fim todos os sítios líticos do entorno da 

UHE Barra Grande tenham sido novamente analisados, possibilitando a realização de 

comparações.  

O sítio RS-PS-07 está localizado na área do canteiro de obras da UHE Barra 

Grande, Pinhal da Serra, RS. Este sítio faz parte de um conjunto de 15 sítios líticos 

superficiais (totalizando cerca de 720 artefatos líticos), localizados no canteiro de obras 

e a área do reservatório da UHE Barra Grande, situados próximos ao rio Pelotas. Estes 

sítios foram identificados quando dos trabalhos de mitigação de impactos por conta da 

construção da usina 2001 e 2003 pela equipe do Núcleo de Pesquisa Arqueológica 

(NuPArq) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Como exposto, tendo em vista a inviabilidade de analisar todos os sítios desta 

área no âmbito deste trabalho, decidi analisar apenas um, escolhendo para tanto o sítio 

RS-PS-07, pelo fato do mesmo apresentar uma quantidade razoável de artefatos para 

analise diacrítica (21 peças), bem como por suas características, inserido em uma área 

mais preservada. Este sítio está situado junto a um córrego, além de aparentemente 

corresponder a um local de extração de matéria-prima para confecção dos artefatos, uma 
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vez que se identificou no local afloramentos rochosos e algumas lascas residuais (nove). 

Os demais sítios apresentavam ou quantidade de peças demasiadamente elevada ou 

muito diminuta.   

 

Descrição do sítio RS-PS-07 e dos trabalhos realizados em campo 

 

Descrição: Sítio lítico superficial dividido em duas grandes áreas de 

concentração: L69/1, próxima a arroio, e L69/2 em zona de declive sobre afloramento 

rochoso, possível fonte de matéria-prima para confecção de artefatos. 

Compartimento Topográfico: Topo e encosta  

Quantidade de peças: 21  

Trabalhos realizados no local: Área L69/1: Transect2 com espaçamento de 05 

metros entre os pesquisadores. Identificou-se diversos artefatos, incluindo lascas e 

bifaces, especialmente junto a um arroio onde se encontrava abundante fonte de 

matéria-prima. Todos os artefatos identificados forma marcados com piquetes para 

posterior coleta e plotagem com nível topográfico. Foram abertas quatro quadrículas de 

1 m x 1m em uma alinha de 20m, distantes 5m umas das outras, nenhuma evidência 

arqueológica foi encontrada.  

Área L69/2: Área de acentuado declive. Transect e demarcação de todas as 

evidências arqueológicas, para posterior coleta de material com o auxílio do teodolito. O 

sítio se localiza diretamente sobre um afloramento, descartou-se, portanto, a hipótese de 

haver evidências arqueológicas em profundidade. 

Desenhou-se um croqui das duas áreas. 

Coordenas UTM (WGS84): 22J 480175.00 / 6926320.00  

 

 

                                                           
2 Transect trata-se de um procedimento de prospecção arqueológica no qual os pesquisadores posicionam-
se paralelamente entre si com espaçamento regulares formando uma linha, em seguida percorrem de 
forma ordenada o terreno em busca de vestígios arqueológicos.   
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Croqui do sítio RS-PS-07 (adaptado de COPÉ, 2002)
 3

 

 

 

 

                                                           
3
 De acordo com o croqui do sítio desenhado in locu, haveria no sítio RS-PS-07 um total de 28 evidências 

arqueológicas (13 evidências pertencentes Área L69/1 e 15 evidências pertencentes à área L69/2), 
contudo há fisicamente nas dependências do NuPArq 21 peças pertencentes a este sítio, estando tal 
quantidade de peças de acordo com COPÉ (2003) que apresenta a análise tecno-tipológica de 21 peças 
pertencentes ao sítio RS-PS-07. Dessa forma das 28 (vinte e oito) evidências recolhidas in loco, 07 (sete) 
foram descartadas durante a análise laboratorial por não apresentarem características que as 
classificassem como materiais arqueológicos, isto é, não apresentariam alterações antrópicas, tratando-se, 
portanto, de rochas naturais. 
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Pesquisas arqueológicas anteriores na região de Pinhal da Serra 

 

No ano de 1984, tendo por base os conceitos de tradição e fase utilizados pelo 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), uma equipe de 

arqueólogos coordenada por Pedro Augusto Mentz Ribeiro realizou investigações no 

município de Esmeralda em decorrência do planejamento da construção da UHE de 

Barra Grande. Naquela época, o município de Esmeralda havia se emancipado do 

município do município Vacaria há pouco mais de vinte anos e o município de Pinhal 

da Serra era um distrito de Esmeralda.  

 Em sua pesquisa, a equipe de Ribeiro identificou um total de vinte e sete (27) 

sítios, sendo que vinte e quatro (24) deles foram associados à tradição ceramista 

Taquara, dois (02) à tradição pré-ceramista Humaitá e um (01) à Tradição pré-ceramista 

Umbu. De acordo com o modelo do PRONAPA, foi identificada uma nova fase para a 

tradição Taquara, denominada Guabiju, grupo horticultor, coletor e caçador. Devido aos 

poucos sítios das tradições Humaitá e Umbu, os pesquisadores alegam não ter sido 

possível identificar novas fases para estas tradições. Ademais, concluíram que as “casas 

subterrâneas” teriam sido construídas pelos membros da tradição Taquara como uma 

adaptação ao clima frio, e as estruturas circulares em relevo teriam servido como 

paliçadas protetoras de aldeias, embora também alertem para o fato de que poderiam ter 

servido de túmulos ou terem outras funções. Conforme a cronologia de outras regiões 

do Estado, os pesquisadores afirmavam que as tradições Umbu e Humaitá haviam 

habitado a região primeiramente, sendo a ocupação Taquara posterior (RIBEIRO, 

1985).  

No início dos anos 2000, quando as obras de construção da construção da UHE 

Barra Grande tiveram início, estudos de impacto ambiental fizeram-se necessários, 

assim, a equipe do Núcleo de Pesquisa Arqueológica (NuPArq) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob coordenação da professora Dra. Sílvia 

Moehlecke Copé, executou trabalhos de prospecção e resgate de uma série de sítios 

arqueológicos identificados na margem esquerda do rio Pelotas, referente à porção de 

sítios localizados no Estado do Rio Grande do Sul. Sendo responsabilidade da empresa 

de consultoria Scientia Ambiental4 os trabalhos arqueológicos realizados na margem 

                                                           
4 Scientia Ambiental trata-se de uma empresa privada que atua na área licenciamento ambiental, 
executando trabalho de arqueologia preventiva, também chamada de "arqueologia de contrato". 
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Figura 1: Localização do município de Pinhal da Serra

 

A região de Pinhal da Serra apresenta ampla diversidade de sítios arqueológicos: 

sítios líticos superficiais, sítios lito

semisubterrâneas, estruturas circulares em relevo (anéis) e estruturas aterradas 

(montículos). 

Em um primeiro momento, a equipe do NuPArq executou os trabalhos de 

prospecção e resgate dos sítios líticos superficiais que seriam afetados pelas construção 

do canteiro de obras da UHE Barra Grande, entre 22 de outubro de 2001 a 30 de abril de 

2002. Em um segundo momento, entre setembro e dezembro de 2003, foram executados 

os trabalhos na área do reservatório, local que 

Pelotas. 
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Figura 2: Sítios líticos superficiais distribuídos ao longo do rio Pelotas, município de Pinhal da 
Serra-RS. Os círculos correspondem aos sítios localizados na área do canteiro de obras da UHE Barra 
Grande, enquanto os quadrados correspondem aos sítios localizados 
produzido pelo autor). 
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De acordo com Copé et. al (2002) os sítios líticos superficiais do entorno da 

UHE Barra Grande em Pinhal da Serra, são sítios de atividades específicas relacionados 

ao sistema de assentamento da Tradição Taquara, não correspondendo a sítios de grupos 

caçadores-coletores.  

Segundo Saldanha (2005, p.116), os grandes bifaces encontrados nos sítios 

líticos da região teriam sido utilizados para a derrubada da mata com o objetivo de abrir 

clareiras para o cultivo de roças, pois tais sítios localizavam-se “preferencialmente nas 

áreas mais baixas, em zonas de encosta, onde as temperaturas são mais altas e o solo é 

mais espesso”.  

Assim, a variabilidade de sítios encontrada na região, que inclui estruturas semi-

subterrâneas, sítios lito-cerâmicos, sítios líticos, sítios aterrados (montículos) e sítios 

com estruturas circulares em relevo (anéis), estaria relacionada à diversidade de 

atividades e funções desenvolvidas em cada local, e não a grupos culturais diferentes. 

Este modelo opõe-se ao modelo tradicional de pesquisas “que entendia a variabilidade 

de sítios como resultado da sucessão de diferentes culturas em uma mesma área ou 

ainda como resultado da evolução de uma mesma cultura no tempo” (COPÉ et. al., 

2002, p. 122). 

 

Resultados anteriores da análise dos artefatos líticos do entorno da UHE Barra 

Grande – Pinhal da Serra – RS 

 

Os trabalhos do NuPArq referentes ao resgate dos sítios líticos do entorno da 

UHE Barra Grande em Pinhal da Serra-RS não limitaram-se ao trabalho de campo. 

Todos os artefatos resgatados foram analisados em laboratório em conformidade com 

procedimento metodológico específico de cunho tecno-tipológico. 

Todos os artefatos foram classificados dentro de cinco grandes categorias: 1) 

debitagem (lascas residuais); 2) núcleos (esgotados ou não mais aproveitados), 3) 

instrumentos sobre lasca, 4) instrumentos sobre núcleo e 5) instrumentos brutos, polidos 

e picoteados. Cada categoria apresentava uma série de atributos representantes de 

características técnicas e morfológicas presente nos artefatos. Tais atributos foram 

selecionados a partir dos trabalhos de autores diversos, destacando-se Laming-
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Emperaire, 1967; Vialou, 1980; Hoeltz, 1997; Dias & Hoeltz, 1997; Andrefsky, 1998; 

entre outros (Copé, 2003, 2004).   

Os estudos levam em conta o conceito de cadeia operatória, buscando 

informações referentes à seleção de matéria-prima e padrões de produção, no que diz 

respeito a estratégias, isto é, se a produção de artefatos ocorre sobre núcleo ou sobre 

lasca; tipos de resíduos de lascamento, que indicam o local de manufatura dos artefatos; 

o peso dos artefatos, que indica a força a ser empregada no uso das peças; o estágio de 

redução das peças, divididos em quatro níveis, que indicam menor ou maior tempo 

empregado pelos artesãos na produção (economia de gestos): Estágio 01: margens 

laterais não completamente trabalhadas, córtex presente; Estágio 02: margens laterais 

trabalhadas, córtex presente; Estágio 03: Córtex removido, bordas laterais não 

refinadas e Estágio 04: bordas laterais refinadas; tipologias morfológicas5; entre outros 

caracteres tecno-morfológicos que tinham por objetivos: determinar a função do sítio e 

determinar o grau de sedentarismo dos grupos (COPÉ, op cit).   

No que diz respeito ao canteiro de obras, concluiu-se que todos os sítios foram 

áreas de atividade específica, visto que neles não havia grande variabilidade artefatual 

(de acordo com os tipos empregados) e não apresentavam indícios que qualificassem os 

locais como sítio habitação ou acampamento, embora fosse difícil caracterizar o tipo de 

atividade desenvolvida nos sítios (COPÉ, 2003).  

Os sítios do canteiro de obras com maior quantidade de resíduos de lascamento 

(RS-PS-08 e RS-PS-09) apresentavam, igualmente, considerável quantidade de 

instrumentos, indicando, assim, uma sobreposição de atividades, tanto de produção 

quanto de uso dos artefatos no mesmo local. Nas demais áreas, onde havia menor 

quantidade de resíduos de lascamento concluiu-se que seriam locais onde havia 

atividades de lascamento ocasionais ou utilizadas para a manutenção de artefatos. Na 

maior parte dos sítios, com exceção do RS-PS-10, a única técnica de lascamento 

empregada foi a percussão direta, inclusive para a confecção dos retoques (COPÉ, op 

cit).  

Como a maior parte dos artefatos era de grande porte e pesados, em especial os 

talhadores, sugeriu-se que os antigos habitantes do Planalto das Araucárias teriam 
                                                           
5 Para artefatos sobre lasca: raspador terminal, raspador lateral, raspador semicircular, raspador 
circular, lesma e faca. Para artefatos sobre núcleo: raspador terminal, raspador lateral, raspador 
semicircular, raspador discoidal, plaina, lesma, chooper, choping tool, talhador circular, talhador curvo, 
talhador reto, talhador lateral e artefato não padrozidado. 
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executado naqueles sítios atividades que exigiriam instrumental pesado 

(extração/artesanato de madeira). Como também se registrou instrumentos mais leves, 

considerou-se que o peso dos artefatos era intencional uma vez que compensaria o 

menor corte da lâmina ao exercer maior pressão sobre o gume (COPÉ, op cit).  

A maior parte dos artefatos sobre núcleo apresentou-se no Estágio 01 de redução 

(pouca redução) e argumentou-se, que tal fato não indicava uma limitação técnica, mas 

sim uma limitação da técnica em função da disponibilidade e qualidade da matéria-

prima, uma vez que embora o basalto seja abundante na região, esta matéria-prima não 

permite um controle ótimo sobre o lascamento. Assim, os artefatos eram 

confeccionados rapidamente próximos aos afloramentos, sem preocupações com maior 

redução. Ainda havia uma preferência pelo uso de suportes sobre lasca para a confecção 

de instrumentos mais leves, como as facas e raspadores, e núcleos para a confecção de 

instrumentos mais pesados, como os talhadores. Por fim, concluiu-se que pelo menos 

parte dos sítios líticos do entorno da UHE Barra Grande estariam associado aos grupos 

ceramistas do entorno, não estando dessa forma associados a um grupo de pré-

ceramistas de caçadores e coletores que teria habitado a região em um período anterior. 

Nestes sítios líticos de ceramistas não haveria vestígios cerâmicos em função das 

atividades diferenciais neles desenvolvidas, possivelmente, em uma única jornada de 

trabalho nas proximidades dos sítios acampamento ou habitação, onde após o uso, os 

artefatos eram descartados (COPÉ, op cit).  

No que diz respeito ao reservatório, concluiu-se que os vestígios arqueológicos 

resgatados na área foram muito menos numerosos e diversificados do que aqueles 

encontrados na área do canteiro de obras. Tal fato foi atribuído às características 

íngremes da área do reservatório, onde os locais seriam pouco apropriados para a 

implantação de assentamentos mais estáveis. Concluiu-se, a partir destas constatações, 

que os vestígios resgatados na área do reservatório corresponderiam a assentamentos 

pouco densos, de curta duração, dedicados, provavelmente, a realização de atividades 

muito restritas (COPÉ, 2004).  

A matéria-prima utilizada para a confecção dos artefatos foi aquela mais 

abundante na região, o basalto e calcedônia. Para produzir as peças em basalto 

empregou-se a técnica de percussão unipolar, enquanto que para a produção das peças 

de calcedônia empregou-se a técnica de percussão bipolar. Sendo predominantes os 

instrumentos sobre núcleos em comparação aos instrumentos sobre lasca e havendo um 
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baixo investimento de redução nas peças. Assim, da mesma forma que se concluiu em 

relação aos sítios do canteiro de obras, os sítios líticos e ocorrências líticas resgatados 

no reservatório da UHE Barra Grande foram associados aos sítios cerâmicos do entorno 

da área da usina, devido à similaridade entre as indústrias líticas dos sítios líticos e dos 

sítios lito-cerâmicos. Dessa forma, os sítios líticos e ocorrências tanto do reservatório 

quanto do canteiro de obras fariam parte de um amplo sistema de assentamento de toda 

a região do entorno da UHE Barra Grande, no qual estão presentes diversos sítios com 

distintas funcionalidades: cerimoniais, de atividades específicas e residenciais (COPÉ, 

op cit). 

 

Revisão das análises do material lítico do entorno da UHE Barra Grande 

 

Conforme mencionado anteriormente, durante os trabalhos de prospecção e 

resgate dos sítios arqueológicos afetados pela construção da UHE Barra Grande coube 

ao NuPArq (UFGRS) os trabalhos na margem esquerda do rio Pelotas, município de 

Pinhal da Serra-RS, e a Scientia Ambiental os trabalhos na margem direita do mesmo 

rio, município de Anita Garibaldi-SC. Assim, Hoeltz (2005) faz uma pequena revisão 

dos trabalhos de análise do material lítico proveniente do canteiro de obras tanto da 

margem direita quanta da margem esquerda do rio Pelotas, uma vez que a autora 

integrou a equipe da Scientia Ambiental durante os trabalhos de prospecção e resgate e 

ainda responsabilizou-se pela análise do material lítico resgatado em Santa Catarina. 

Hoeltz (2005, p. 90) explica que tanto no trabalho de análise da Scientia 

Ambiental quanto do NuPArq foram realizados estudos tecno-tipológicos, nos quais os 

artefatos foram analisados a partir de atributos pré-estabelecidos em uma lista, 

diferenciando-se basicamente as pesquisas apenas com relação aos tipos de 

instrumentos utilizados para classificar os artefatos. Assim, a autora explica que 

"ficamos novamente atrelados a uma caracterização antecipada dos materiais - mesmo 

propondo-se a fazer análises menos objetivas".  

No entanto, embora ainda houvesse pequenas diferenças nos atributos 

característicos dos artefatos, bem como nos tipos de instrumentos, Hoeltz explica que 

ambas as equipes chegaram aos mesmos resultados no que diz respeito às 

caracterizações dos sítios: a maior parte deles associados aos sítios cerâmicos do 
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entorno da usina, com exceção de dois sítios localizados em Santa Catarina (sendo um 

deles um abrigo sob rocha) nos quais a indústria lítica era totalmente distinta das 

indústrias dos demais sítios, sendo estes caracterizados como pertencentes à Tradição 

Umbu. Por fim, a autora coloca que em ambos os trabalhos a associação dos sítios 

líticos aos grupos ceramistas se fez pela associação direta destes sítios aos sítios 

cerâmicos do entorno sem haver, porém, formas mais claras de caracterização das 

indústrias líticas. Dessa forma, a autora levanta a hipótese de pelo menos parte dos 

sítios dos entorno da UHE Barra Grande poderiam pertencer a grupos pré-ceramistas, 

representando uma ocupação, deixando claro, contudo, que tal idéia não passa de uma 

conjectura (HOETZ, 2005). 

 

*** 

 

Frente a uma nova metodologia de estudo de artefatos líticos, a análise 

diacrítica, e motivado pela perspectiva de que através da mesma fosse possível a 

obtenção de novas informações sobre a cadeia operatória de produção dos artefatos de 

pedra resgatados nos sítios líticos superficiais do entorno da UHE Barra Grande, 

imaginei a possibilidade de reanalisar o material proveniente de todos aqueles sítios.  

Tal estudo, contudo, exige muito mais tempo do que aquele disponível para a 

realização deste trabalho. Assim a presente pesquisa apresenta-se como um primeiro 

passo. Dos 15 sítios localizados ao longo da margem esquerda do rio Pelotas, no 

município de Pinhal da Serra-RS, selecionei os artefatos provenientes do sítio RS-PS-07 

com objeto de pesquisa do presente estudo. 

Antes, porém, de apresentar a metodologia empregada, bem como os resultados 

deste estudo, pareceu-me conveniente traçar um breve histórico a cerca do 

desenvolvimento cronológico do estudo de artefatos líticos, no intuído de 

acompanharmos, de forma sucinta, diferentes formas a partir da qual estudiosos 

pensaram os artefatos de pedra ao longo do tempo, tanto em uma perspectiva geral 

quanto brasileira.   
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CAPÍTULO II: BREVE HISTÓRICO SOBRE O ESTUDO DOS 

ARTEFATOS LÍTICOS 

 

Nas próximas linhas, será apresentado um breve histórico sobre o 

desenvolvimento de estudos de artefatos líticos, a fim de traçarmos alguns passos 

referentes à cronologia de estudo de artefatos de pedra, iniciada com a mais básica das 

questões: a origem antrópica ou não dos artefatos, até questões de extrema 

complexidade e controversas, como as referentes à possibilidade dos pesquisadores 

interpretarem o pensamento dos artesãos a partir das sequências de lascamentos que 

originaram o artefato.  

 Como fonte utilizou-se basicamente Bicho (2006) e Andrefski (2005), onde são 

apresentados alguns apontamentos genéricos no que diz respeito ao desenvolvimento do 

estudo de artefatos de pedra lascada.  Informações adicionais foram coletadas nos 

trabalhos de Fogaça (2001), Trigger (2004), Viana (2005) e Hoeltz (2005). Não 

proponho, portanto, um exaustivo levantamento bibliográfico sobre o tema, apenas 

apresento de forma muito sucinta alguns elementos a fim de demonstrar a evolução das 

propostas de estudo ao longo do tempo, bem como a importância dos mesmos para o 

desenvolvimento da Arqueologia. 

 

Artefatos líticos e antiguidade da humanidade 

 

Até o século XIX, as firmes bases cristãs no pensamento científico ocidental 

tornavam quase inaceitáveis ideias de uma origem humana diferente daquela narrada 

nas páginas da Bíblia. Por muito tempo os artefatos líticos foram considerados fósseis 

de origem natural ou associados a forças sobrenaturais. O pensamento ocidental até o 

início do século XIX, de modo geral, não aceitava qualquer possibilidade da existência 

da Pré-história, uma vez que tal período não estava registrado nas páginas da Bíblia. De 

acordo com o dogma da igreja católica, que tornou-se um paradigma a cerca da origem 

do homem e do mundo, a Terra teria surgido no ano 4004 a.C. (BICHO, 2006; 

TRIGGER, 2004). 
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No entanto, as primeiras ideias que conceberam a possibilidade de que artefatos 

de pedra poderiam ter sido produzidos por mãos humanas remetem ao período das 

grandes navegações. A partir do momento em que os europeus passaram ter contato 

com grupos nativos da África e da América foi possível a comparação entre os artefatos 

de pedra por eles utilizados e peças existentes na Europa. Estudiosos passaram a sugerir, 

a partir de então, que artefatos líticos haviam sido criados por humanos e postularam 

que antes do desenvolvimento do metal teria sido a pedra a tecnologia utilizada pelos 

homens no passado, inclusive por aqueles que habitaram a Europa (BICHO, 2006; 

TRIGGER, 2004).  

Contudo, devido à força dos dogmas religiosos da época, e como todos os 

escritos da Bíblia deixavam claro que a humanidade havia utilizado o metal desde o 

inicio de sua criação, acreditou-se na degeneração da humanidade e não na evolução (no 

sentido de melhoria). Para os dogmáticos, conforme os povos antigos foram se 

afastando da “luz divina”, isto é, afastando-se da Europa, migrando para África e para o 

Novo Mundo, embruteceram, perderam os conhecimentos dados por Deus e foram 

condenados a uma vida de penúria e pecado (BICHO, 2006; TRIGGER, 2004). 

A importância dos artefatos líticos no reconhecimento da antiguidade humana 

surge, portanto, pelo fato de que embora a antiguidade da Terra estivesse mais ou menos 

consolidada entre a comunidade científica até meados do século XIX, devido a 

significativos desenvolvimentos ciências exatas, parte dos acadêmicos oitocentistas 

ainda estavam presos às crenças religiosas no que diz respeito à origem humana. Havia, 

dessa forma, a necessidade de associações indubitáveis entre artefatos líticos e restos 

humanos e/ou fósseis de animais pré-históricos (BICHO, 2006). 

Tais achados há muito já havia sido realizados, contudo não eram aceitos, em 

1797, por exemplo, John Freire encontrou artefatos de pedra associados a ossos de 

animais antigos, no entanto, seu trabalho foi ignorado. Assim, somente na metade do 

século XIX, junto com as descobertas dos primeiros fósseis humanos é que os artefatos 

líticos começam efetivamente a ser visto como produtos do artesanato de seres humanos 

que haviam vivido em um passado muito longínquo. Escavações em depósitos 

pleistocênicos6 foram realizadas em grutas das Ilhas Britânicas, França e Alemanha, 

                                                           
6 O Pleistoceno é o maior período do Quaternário, marcado por uma série de grandes glaciações cíclicas 
de caráter global, iniciadas há cerca de 1,6 milhões de anos, no início do Quaternário, e encerrada há 
aproximados 12 mil anos quando o clima global passou a adquirir as características atuais. SALGADO-
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incluindo o trabalho de vários amadores, cujos métodos ainda eram simples demais e 

não podiam provar a inequívoca associação entre artefatos líticos e restos fósseis, dentre 

estes trabalhos destaca-se o de John MacEney (1796-1841), em Kent’s Cavern, na 

Inglaterra (BICHO, 2006).  

A comprovação definitiva da antiguidade dos artefatos líticos fora comprovada, 

em 1858, com a publicação de estudos desenvolvidos por William Pengelly (1812-

1894). Pengelly foi incumbido pela Torquay Natural History Societ de retomar os 

trabalhos em Kent’s Cavern, e comprovou o que MacEney já havia concluído: a 

inequívoca associação entre ossos de animais extintos e artefatos líticos. Daí em diante 

uma série de estudos passaram a confirmar sem sombras de dúvidas a antiguidade dos 

artefatos líticos (BICHO, 2006). 

Percebe-se, dessa forma, que em um primeiro momento os artefatos líticos não 

foram estudados individualmente, a grande questão após aceitação de que haviam sido 

produzidos por mãos humanas era provar o quão antigos eram a fim de provar-se a 

antiguidade da humanidade. Em meio a estes debates, estudos mais elaborados sobre 

artefatos arqueológicos, incluindo líticos, foram desenvolvidos no intuito de classificar 

os artefatos em ordem cronológica, a partir do desenvolvimento de tipologias e 

seriações.  

 

Tipologias e Seriações 

 

Estes estudos tiveram início em 1816, quando a Real Comissão Dinamarquesa 

para a Preservação e Coleção das Antiguidades convidou Christian Jurgensen Thomsen 

(1788-1865) para organizar as coleções do Museu das Antiguidades Nacionais da 

Dinamarca, bem como preparar e organizar uma exposição, aberta ao público em 1819 

(BICHO, 2006; TRIGGER, 2004).  

Thomsen era um estudioso da numismática clássica romana7 e por conta disso 

decidiu organizar o material a ser exposto em ordem cronológica. Assim surgiu a 

divisão da Pré-história em três fases: Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro, 
                                                                                                                                                                          
LABOURIAU, Maria Léa. História Ecológica da Terra. Cap. 09: O Período Quaternário, p. 255-293. Ed. 
Edgard Blucher, 1998. 
7 Hobby que incluía a organização de moedas por ordem cronológica com base não apenas em suas 
inscrições, mas também a partir da observação de critérios estilísticos para o caso das moedas que não 
apresentavam data (BICHO, 2006, p. 37) 
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o que leva a crer que Thomsen teve acesso aos estudos relativos aos debates sobre a 

origem e antiguidade dos artefatos líticos já debatidos na Europa, bem como a estudos 

que já sugeriam a divisão das três idades (BICHO, 2006; TRIGGER, 2004).  

Contudo, Thomsen teve dificuldade ao perceber que um objeto de pedra poderia 

pertencer a qualquer uma das três idades, e que um objeto de bronze poderia ter sido 

produzido na Idade do Ferro. Também havia dificuldade de inserir dentro dessa 

cronologia artefatos feitos de ouro, prata, vidro, entre outros materiais. Seria necessário, 

portanto, produzir um esquema capaz de classificar cada artefato dentro de sua devida 

época (BICHO, 2006; TRIGGER, 2004). 

Assim, Thomsen inicia seu trabalho a partir dos objetos por ele chamados 

“artefatos fechados”, que se constituíam de objetos que haviam sido encontrados juntos, 

em um mesmo sepultamento, estrutura de armazenagem ou outro contexto a partir dos 

quais a associação era indubitável. Comparando cuidadosamente as características dos 

artefatos de cada descoberta “fechada” seria possível determinar os tipos de artefatos de 

diferentes períodos.  A partir disso, Thomsen postulou, por exemplo, que artefatos de 

pedra, como pontas de lanças e grandes facas de sílex que apresentavam formas 

semelhantes às formas de certos artefatos de bronze pertenceriam, portanto, à Idade do 

Bronze. Rapidamente a forma de organização de materiais arqueológicos proposta por 

Thomsen espalhou-se por toda a Europa (BICHO, 2006; TRIGGER, 2004). 

Thomsen deu início, dessa forma, aos trabalhos de tipologia e seriação, próprios 

da datação relativa em Arqueologia. Os artefatos eram classificados a partir de suas 

formas e detalhes estilísticos em diferentes conjuntos: os tipos. Posteriormente, esses 

tipos eram organizados em ordem cronológica: a seriação. Determinava-se que tipos 

representantes de artefatos mais simples eram mais antigos, enquanto tipos 

representantes de artefatos mais complexos eram mais recentes (BICHO, 2006).  

Dessa forma, a tipologia lítica desenvolveu-se desde muito cedo em paralelo 

com os primeiros estudos acerca da antiguidade da humanidade ainda no século XIX 

(BICHO, 2006). Porém, o que importava para aqueles estudiosos eram questões de 

ordem cronológica, sendo, portanto, aspectos da dinâmica e da diversidade cultural 

deixados de lado, de forma que diversos artefatos não eram recuperados ou mantidos 

porque não se configuravam como diagnóstico do período de ocupação (BICHO, 2006). 
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Fósseis-guia 

 

Entre os objetivos da criação de tipologia desenvolvida em meados do século 

XX, e presente até hoje, consistia na identificação de fósseis-guia que pudessem ser 

usados como marcadores cronológicos. Em geologia, o fóssil-guia é aquele que possui 

uma existência relativamente curta, mas uma distribuição alargada espacialmente, 

permitindo seu rápido reconhecimento. Por conta disso, pode ser utilizado para 

demarcar determinado período e assim permitir sua identificação. Em arqueologia o 

fóssil-guia não apenas indica um período de tempo, mas também determina uma 

cultura arqueológica (BICHO, 2006). 

Teoricamente, qualquer artefato poderia ser usado com fóssil-guia, pois  

 

todos eles formam uma curva unimodal de freqüência, correspondendo o 

início da curva à sua invenção (ou introdução numa determinada área), o 

meio da curva a um aumento progressivo na sua utilização, e o fim da curva 

ao respectivo decréscimo dessa utilização até ao seu desaparecimento por 

completo (BICHO, 2006, p. 196). 

 

É justamente essa curva que permite que certos artefatos sejam usados com 

fósseis-guia, porém “para que um tipo possa funcionar como marcador temporal tem 

que ter uma existência relativamente curta, sendo efetivo, geralmente, apenas em um 

espaço restrito”. Dessa forma, artefatos cuja presença e frequência estendem-se por 

muito tempo, apresentando curvas unimodais muito longas, não servem como 

marcadores temporais (BICHO, 2006). 

 

Cronologias e identificações de culturas a partir de tipologias morfológicas 

 

A referência mais antiga no que diz respeito à sistematização da análise de 

artefatos líticos seria datada de 1894 em trabalho publicado por William Henty Holmes 

(1846 – 1933). Em seu trabalho, Holmes descreveu os objetos e estabeleceu cronologias 

a partir deles. Tentou compreender a evolução na forma e nas funções dos artefatos, 
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bem como os processos de produção e uso dos mesmos, questões que ainda hoje fazem 

parte de estudos sobre a análise lítica (ANDREFSKI, 2005).  

Outra referência antiga na qual a presença e importância das tipologias líticas 

estão presentes dataria de 1912, em trabalho publicado por Henri Breuil8 (1877 – 1961), 

no qual são desenvolvidas cronologias referentes à antiguidade da humanidade na 

Europa Ocidental (BICHO, 2006).  

Segundo Andrefsky (2005), desde o início do Século XX até o presente, 

arqueólogos interessados na análise de artefatos líticos têm seguido os passos iniciados 

por Holmes. A fim de organizar cronologias, diversos autores, tais como Vere Gordon 

Childe (1892 – 1957), John Desmond Clarck (1916 – 2002), George Carr Frison (1924 

– ), entre outros, utilizaram estilos de artefatos, fósseis-guia de ordem morfológica, 

como marcadores de traços diagnósticos para a identificação de culturas arqueológicas. 

Outros autores optaram por determinar a função de sítios arqueológicos a partir da 

inferência de função para os artefatos de pedra, destacando-se os trabalhos de François 

Bordes (1919 – 1981).   

De acordo com Bicho (2006), os artefatos líticos foram tipologicamente 

divididos em várias classes, sendo que no interior de cada classe há um maior ou menor 

número de tipos. Esta variação depende da divisão tipológica, da região e da cronologia. 

Para exemplificar, o autor cita algumas classes mais comuns de objetos na Europa: 

raspadeiras, raspadores, buris, truncaturas, entalhes e denticulados, furadores, armaduras 

(pontas unifaciais, bifaciais e pendunculadas, e micrólítos) e instrumentos macrolíticos 

a exemplo dos machados bifaciais. 

 

Pré-experimentação em Arqueologia 

 

Entre os anos de 1867 e 1878, houve diversos congressos que debateram sobre 

determinados achados muito antigos (ossos fossilizados com marcas de incisões e 

artefatos líticos rudimentares), que remeteriam ao que hoje é conhecido como 

Paleolítico Inferior (iniciado por volta de 3 milhões de anos atrás, estendendo-se até 

                                                           
8 Bicho (2006), porém, não menciona se o trabalho de Henri Breuil de 1912 foi influenciado pelo trabalho 
de William Holmes de 1894, nem mesmo faz referência a este autor, apenas Andrefsky (2005) traz 
informações a seu respeito. 
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aproximadamente 250 mil anos atrás). A fim de estudar a legitimidade das peças, que 

teriam sido confeccionados por hominídeos do gênero Australopitecus, foi executada, 

ao longo dos anos, através de uma série de testes e comparações através de estudos 

experimentais 

dos quais se pode destacar o de S. H. Warren (1905) sobre as estrias de 

fragmentos de sílex partidos por pressão mecânica, o de Marcelin Bloule 

(1905) sobre um conjunto de fragmentos de sílex retirados de uma betoneira, 

e o de A. S. Barnes (1939) sobre aspectos quantitativos do ângulo de 

percussão em lascas de origem antrópica e de origem natural (Grayson, 1986; 

Trigger, 1981:98). 

Devido a esse tipo de estudo, deu-se um grande avanço no conhecimento do 

trabalho da pedra talhada e, com consequência, sítios que se tinham como 

arqueológicos e representativos da antiguidade humana puderam ser 

refutados de forma conclusiva (BICHO, 2006, p. 44). 

 

No entanto, estudos mais sérios e controlados a respeito dos modos de produção 

de artefatos lítios, por meio de experimentação, seriam desenvolvidos apenas muito 

mais tarde. 

 

Arqueologia Experimental 

 

Na perspectiva de Andrefsky (2005), um dos mais significativos 

desenvolvimentos no estudo de tecnologias líticas se deu nas décadas de 1950 e 1960.  

Trata-se da replicação experimental de artefatos, isto é, a confecção de artefatos líticos 

em laboratório, desenvolvida por François Bordes e Don Crabtree. Tais estudos 

estimularam o interesse pelas técnicas de produção dos artefatos. Bordes e Crabtree, 

porém, não foram os pioneiros nos estudos experimentais, nem foram os únicos a 

desenvolvê-los, mas foram fundamentais no treinamento de uma grande leva de 

pesquisadores que fez uso destes estudos. Foi através dos estudos de arqueologia 

experimental que se abriu caminho para o desenvolvimento das técnicas de análise de 

sequência de redução e análise de remontagem de artefatos.   
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Micro-análise em Arqueologia 

 

Mais ou menos na mesma época em que os estudos experimentais foram 

desenvolvidos, se iniciaram também estudos exploratórios no que diz respeito à análise 

microscópica de marcas presentes nos gumes dos artefatos. Pioneiro nessa área foi o 

trabalho do cientista russo Sergei Semenov. Desenvolvida em 1957, a obra de Semenov 

ainda tardou até ser traduzida para inglês, sendo introduzida nos estudos ocidentais 

apenas em 1964. A grande significância do trabalho de Semenov se dá pelo fato de que 

através da análise das marcas de uso presente nas bordas das peças foi possível realizar 

uma análise funcional mais fiel dos artefatos. Evidenciou-se que nem sempre a forma da 

peça (classificados como raspador, raspadeira, plaina, faca, buril, etc.) estava de acordo 

com a função para qual a mesma havia sido efetivamente empregada (ANDREFSKY, 

2005).  

 

A Dinâmica do Artefato 

 

Em 1968, George Frison publicou um trabalho postulando que a forma final dos 

artefatos líticos resulta de mudanças morfológicas sofridas ao longo de toda a sua vida 

útil e corresponde a distintos momentos da cadeia operatória de produção. Essa 

constatação, denominada mais tarde de “Efeito Frison”, consiste na ideia de que muitos 

artefatos retocados não necessariamente corresponderiam à morfologia desejada pelo 

artesão no momento de sua criação inicial, mas poderia corresponder ao resultado de 

inúmeras alterações sofridas de forma mais ou menos constante desde o momento de 

aquisição da matéria-prima até o abandono do artefato, passando por várias etapas 

manutenção (ANDREFSKY, 2005; BICHO, 2006).  

Estudos desenvolvidos, na década de 1980, por Dibble comprovaram que vários 

raspadores e pontas Musteriense categorizados como artefatos totalmente distintos e 

separados uns dos outros, correspondiam na verdade a linhas contínuas de artefatos 

transformados através do retoque e reavivamento do gume. Assim, a tipologia dos 

artefatos deveria refletir essa mudança, isto é, a forma dos artefatos deveria ser vista 

como resultado de uma dinâmica, não como um produto final a ser classificado 

exclusivamente por meio da análise de morfologia final. A dinâmica do artefato deveria 



32 
 

ser relacionada com parâmetros organizacionais humanos, tais como a mobilidade, a 

programação, a economia e a troca. Tais revelações quanto ao caráter dinâmico dos 

artefatos líticos trouxeram novas técnicas metodológicas e ideias que não foram aceitas 

por todos os arqueólogos, uma vez que balançavam as estruturas de conhecimentos já 

estabelecidos há muito tempo. Dessa forma, a tipologia lítica tradicional, de ordem 

puramente morfológica, poderia não refletir um conjunto cultural pré-histórico ou uma 

forma particular de um artefato, e, por conseguinte, não poderia atribuir uma função. 

Tal ideia feriu profundamente a herança arqueológica (ANDREFSKY, 2005; BICHO, 

2006). 

Todavia, o trabalho de Frison não pôs fim à tipologia, pelo contrário, favoreceu 

o desenvolvimento de bases teóricas mais sólidas para que os arqueólogos pudessem 

elaborar de forma mais clara suas tipologias.  

 

Tipologia para uma pergunta concreta 

 

Dessa forma, Bicho (2006) argumenta que em arqueologia toda a classificação 

deve responder a uma pergunta concreta, afirmando que existe uma grande diversidade 

de formas de classificação de artefatos, como por exemplo, através de sua matéria-

prima, de sua cor, de seu peso, de sua função, etc. ou mesmo a partir de um conjunto de 

variáveis. Assim, ao criar um tipo, o arqueólogo está afirmando que todos os artefatos 

classificados como pertencente ao mesmo tipo compartilham um conjunto de variáveis 

idênticas. Dessa forma, as classificações tipológicas são arbitrárias e não inerentes aos 

materiais arqueológicos, sua função é auxiliar o arqueólogo a responder uma 

pergunta específica acerca dos artefatos. Por conta disso, existem diversos gêneros 

tipológicos: morfológicos, funcionais, descritivos, cronológicos. O autor ainda chama 

atenção para o fato de que as tipologias devem seguir duas premissas: 1° devem ser 

repetíveis, isto é, qualquer outro arqueólogo deve alcançar os mesmos resultados 

analisando a mesma coleção ou coleção semelhante; e 2° devem ser verificáveis, isto é, 

devem ser passíveis de comprovação através de estatística. 
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O Estudo das Técnicas 

 

Em meados do século XX, surgem em diversas ciências humanas reflexões 

teóricas sobre as técnicas, a exemplo dos trabalhos de André Leroi-Gourhan (1911 – 

1986) na Antropologia, de Bertrand Gille (1920 – 1980) na História e de Gilbert 

Simondon (1924 – 1989) na Filosofia. Tais ciências evoluíram e desenvolveram um 

corpo teórico próprio para o estudo das técnicas, bem como para o conhecimento 

técnico, porém a Arqueologia permaneceu isolada no que diz respeito a este 

desenvolvimento. Tal isolamento teria se originado devido ao fato de que até então o 

objeto dos arqueólogos havia sido os artefatos em si e não os processos técnicos que 

teriam originado-os. Tais processos apenas recentemente passaram a ser objeto de 

estudos arqueológicos, desenvolvidos, sobretudo, por pesquisadores franceses 

(HOELTZ, 2005)9.  

 

O Conceito de Cadeia Operatória 

 

A base para o desenvolvimento de estudos relacionados aos processos técnicos 

de manufatura dos instrumentos líticos está baseada no conceito de cadeia operatória. 

Este conceito surgiu, inicialmente, para o estudo da cultura material em contexto 

etnográfico, na obra de Marcel Mauss, em seu Manual de Etnografia, no qual o autor 

coloca que ao se estudar as técnicas tradicionais os objetos devem ser estudados em si, 

em relação às pessoas que se servem dele e em relação à totalidade do sistema 

observado. Para Mauss, o fato tecnológico é visto como a convergência de múltiplas 

dimensões: do objeto, das pessoas e do sistema, caracterizando-se como fato social total 

(FOGAÇA, 2001, 2003; VIANA 2005). 

                                                           
9 Os estudos de artefatos líticos podem ser divididos em duas corrente teóricas principais: a escola 
francesa e escola norte-americana. Em virtude deste trabalho fazer uso da análise diacrítica, metodologia 
desenvolvida por pesquisadores franceses, esta breve revisão cronológica sobre o desenvolvimento dos 
estudos de tecnologia líticos priorizou a apresentação do desenvolvimento de estudos franceses em 
detrimento de estudos norte-americanos. Tal fato se deu em virtude do tempo disponível para realização 
deste trabalho e também devido ao fato de que uma revisão mais extensa acerca do desenvolvimento dos 
estudos de tecnologia lítica poderia fugir do tema deste trabalho, bem como deixá-lo muito mais extenso. 
Assim, uma pequena revisão cronológica de estudos de tecnologia lítica mais completa, na qual estudos 
relativos à escola norte-americana sejam melhor descritos será apresentada em trabalhos futuros. 
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Posteriormente, o aspecto pluridimensional das técnicas, já apontado por Mauss, 

foi aprimorado por Leroi-Gourhan, em o Gesto e a Palavra, onde o ator afirma que a 

tecnicidade humana é definida simultaneamente pelo gesto (saber fazer/saber usar) e o 

utensílio organizado por cadeias de regras que regem o comportamento (a sintaxe). A 

tecnicidade passa a ser vista, assim, como parte essencial do ser humano contrapondo 

questões relativas ao instinto e a liberdade, manifestando-se, dessa forma, em três 

níveis: o específico, o sócio étnico e o individual (FOGAÇA, 2001, 2003). 

O nível específico corresponde a uma inteligência técnica determinada 

geneticamente. O nível socioétnico corresponde às tradições da etnia transmitida aos 

indivíduos através da educação. Por fim, o nível individual permite aos indivíduos da 

espécie humana emancipação frente ao nível específico e socioétnico (FOGAÇA, 2001, 

2003).   

Dessa forma, Fogaça coloca que, 

 

Na essência das práticas cotidianas do ser humano encontram-se as “cadeias 

operatórias maquinais” (LEROI-GOURHAN, 1985b, p.25-9). Servimo-nos 

constantemente de seqüencias de gestos estereotipados cujo encadeamento 

não faz apelo à consciência, à reflexão constante, mas não se constituem 

tampouco como cadeias operatórias automáticas, geneticamente adquiridas. 

Às cadeias maquinais correspondem programas operatórios adquiridos pela 

aprendizagem (comunicação verbal, imitação e ensaio e erro) desde a pré-

adolescência e nos limites da etnia. Apenas em situações acidentais, 

imprevistas, a consciência adquire um papel preponderante, de par com a 

intervenção da linguagem, visando à readequação da cadeia operatória a nova 

situação (BALFET et al, 1999). Boa parte de nossa atividade técnica 

enquadra-se nessa categoria (FOGAÇA, 2003, p. 148-149). 

 

Assim, o autor explica que é possível identificar regularidades na produção dos 

artefatos líticos, sendo estas, estratégias adotadas por diferentes culturas como resultado 

“da tensão entre as possibilidades físicas de trabalho da pedra e a das soluções 

tradicionalmente preferidas e conservadas (...)” (FOGAÇA, 2001, p. 118-119). Portanto, 
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ainda que os processos de lascamento recorram constantemente à consciência 

para a solução de imprevistos, para lidar com as particularidades de cada 

bloco de pedra, essa consciência atua dentro dos limites impostos pela 

tradição (esquemas conceituais e conhecimentos técnicos). Não há muito 

que inventar diante de algum problema técnico, há que se buscar as soluções 

possíveis dentre aquelas que nos são concebíveis (FOGAÇA, 2001, p. 119). 

 

Tendo em vista as colocações acima, torna-se claro que, embora os artesãos 

tenham certa liberdade para improvisar durante o processo de lascamento, para Fogaça é 

inegável a existência da “estabilidade da tradição”.  Segundo o autor, a “realidade assim 

concebida possibilita admitir a existência de regularidades – supraindividuais, mas 

contextualmente limitadas – subjacentes ao trabalho da pedra” (FOGAÇA, 2001, p. 

119).  

Para Fogaça, portanto, a formação do artesão consiste em um exemplo perfeito 

de um fenômeno cultural, no qual o caráter normativo da tradição do conhecimento 

cultural é claramente evidenciado.  

 

Cadeia Operatória nos estudos de tecnologia lítica 

 

Segundo Viana, a abordagem da cadeia operatória nos estudos de tecnologia 

lítica se originou nos trabalhos de pesquisadores de duas escolas diferentes, mas 

complementares entre si. Uma representada, entre outros, pelas pesquisas de Bordes da 

década de 1960, Tixier, Reduron, Roche e Inizan entre as décadas de 1980 e 1990 e 

Pérles na década de 1990, estudo que apresentava um “caráter mais empírico, 

enfatizando a experimentação e a réplica dos instrumentos”. A outra representada por 

Leroi-Gourhan e seus colaboradores, “voltou-se às interpretações provenientes do 

processo de remontagem e de tendência a reflexões teóricas, que priorizavam o 

comportamento humano como sujeito e escopo de investigação” (VIANA, 2005, p. 69-

70). Posteriormente, comenta a autora, em pesquisas desenvolvidas na década de 1990, 

como nos trabalhos de Geneste, Pérles, Pelegrim e Boëda a divisão entre as duas 

correntes diluiu-se (VIANA, 2005).  
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Segundo Viana, os estudos de Boëda do final da década de 1990 focam na noção 

de cadeia operatória levando em conta os menores detalhes envolvidos na produção das 

peças, focando os gestos empregados pelo artesão na manufatura dos instrumentos, o 

que leva ao estudo dos objetos líticos desde sua gênese, um ponto de vista “que enfatiza 

a lógica tecnológica e os princípios que governam a produção lítica – a tecnogênese” 

(VIANA, 2005, p. 75). A autora ainda elucida que é necessário “discutir para que o 

instrumento foi confeccionado (a função) e como ele foi utilizado (o funcionamento)” 

(VIANA, 2005, p. 78). 

Hoeltz (2005) explica que o uso do termo cadeia operatória já é recorrente nos 

estudos franceses há muito tempo, desde o final dos anos de 1980 e início dos anos 

1990, sendo, porém, menos comum nos estudos norte-americanos, nos quais haveria 

apenas em Schiffer (1972, 1976) um princípio similar ao de cadeia operatória. Para este 

autor, a produção de artefatos pode ser representada por um modelo que inclui aquisição 

de matéria-prima, manufatura, uso, manutenção e descarte. Hoeltz, porém, alerta que 

embora sejam semelhantes, as definições de cadeia operatória empregada por norte-

americanos e franceses, seriam diferente em termos de elementos teóricos. A 

peculiaridade dos estudos franceses consiste no fato das pesquisas buscarem identificar 

os conceitos e conhecimentos envolvidos na manufatura do artefato. A autora 

coloca que esse aspecto dos estudos consiste no aspecto mais controverso do trabalho 

francês e está totalmente ausente nos estudos norte-americanos. 

 

*** 

 

Ao acompanharmos algumas das diretrizes responsáveis pelo pensamento que 

guiou o estudo dos artefatos de pedra em Arqueologia, notamos diferente formar de 

pensá-los ao longo da história. Vimos que o estudo lítico foi importante não só para a 

Arqueologia, mas também para humanidade uma vez que auxiliou na comprovação da 

antiguidade do homem.  

Em arqueologia, os artefatos líticos têm servido para auxiliar na identificação de 

culturas arqueológicos, no estabelecimento de cronologias, na identificação da função 

de sítios. Mas seu estudo têm ido mais além ao ponto de buscar o reconhecimento de 
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padrões abstratos, conhecimentos coletivos, manifestos nos processos de lascamentos 

das rochas.   

Uma vez traçado estes breve histórico geral acerca do desenvolvimento dos 

estudos líticos, no capítulo seguinte apresento um histórico similar para o 

desenvolvimento dos estudos de tecnologia lítica no Brasil, apontando alguns dos 

pioneiros e indicando a influencia de pesquisadores estrangeiros sobre seus trabalhos.  
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CAPÍTULO III: BREVE HISTÓRICO SOBRE O ESTUDO DOS 

ARTEFATOS LÍTICOS NO BRASIL 

 

A Arqueologia profissional brasileira é muito recente, surgiu na década de 1960 

influenciada por leis de proteção ao patrimônio arqueológico e mediante a preparação 

de acadêmicos do Brasil por meio de convênio e parcerias com instituições e 

profissionais estrangeiros.   

Assim, um levantamento histórico, ainda que breve, sobre os estudos de 

artefatos líticos no Brasil inicia-se a partir dos trabalhos publicados anos 1960.  

Como no capítulo anterior, não foi realizado um levantamento bibliográfico 

exaustivo, como fonte uso alguns dos diversos autores que realizaram estudos de 

tecnologia lítica no Brasil e que ao longo do tempo tive oportunidade de conhecer a 

obra.  

 

A contribuição de Annete Laming-Emperaire 

 

O Guia para o Estudo das Indústrias Líticas da América do Sul de Laming-

Emperaire (1967) é uma das referências brasileiras mais antigas para a análise de 

material lítico. Baseada nos estudos de autores franceses como Bordes, Leroi-Gourhan, 

Sonneville-Bordes, Tixier e, sobretudo, de Michel Brézillon, a autora cria um glossário 

dos principais termos arqueológicos, ao mesmo tempo em que expõe um método de 

análise das indústrias líticas adaptado ao contexto sul-americano.  

Todavia, desde as primeiras páginas de seu guia, Laming-Emperaire deixa claro 

que os tipos ali descritos não necessariamente relacionam-se à função dos artefatos, mas 

sim representariam categorias de instrumentos comumente encontrados no Brasil. Desse 

modo, o objetivo deste livro era fornecer uma linguagem comum na qual os 

arqueólogos sul-americanos pudessem se comunicar e comparar com clareza os 

resultados de suas pesquisas.  

Na primeira parte do livro, destaca-se o trecho em que a autora aborda o modo 

de produção dos artefatos. Aspecto que seria obliterado pelos pesquisadores do 

PRONAPA, sendo retomado somente por volta dos anos 1980. Em síntese, Laming-



39 
 

Emperaire descreve as principais operações do lascamento da pedra da seguinte forma: 

(1) escolha da matéria-prima, (2) descorticamento (preparo da massa inicial), (3) 

Preparo da forma (façonnage) ou debitagem (débitage) e (4) trabalho secundário. Este 

último, geralmente limitado aos bordos da peça, trata-se do “conjunto de operações, 

pelas quais, dar-se-á a um objeto-núcleo, após o preparo de sua forma, ou a uma lasca, 

após a sua debitagem, uma forma, mais apta, ao trabalho ao qual se destinam tais 

objetos” (LAMING-EMPERAIRE, 1967, p.92). São exemplos de trabalho secundário 

os retoques e o adelgaçamento.   

Os produtos indiretos do processo de lascamento também são mencionados pela 

autora, que, por sua vez, menciona o estudo feito destes produtos por A. Leroi-Gourhan 

em 1966. Entre eles, os mais importantes seriam: lasca inicial (primeira lasca destacada 

de um núcleo, ainda revestido de seu córtex), lascas de descorticamento (lascas retiradas 

no preparo da forma que podem ainda conter vestígios de córtex), lascas de ângulo 

(lascas constituídas por um ângulo retirado do núcleo).  

Na segunda parte do livro, é sugerida uma metodologia de análise, a qual 

consiste em “colocar em evidência os traços essenciais dos objetos estudados, isto é, 

aqueles cuja combinação permitirá, em seguida, a definição dos tipos e sub-tipos” 

(LAMING-EMPERAIRE, 1967, p.91). Deste modo, divide-se a análise em duas partes: 

primeiro é feita uma classificação sumária dos objetos para, num segundo momento, 

realizar-se uma análise dos principais traços característicos que eles apresentam.  

Em seu trabalho, é visível a preocupação de Laming-Emperaire em realizar uma 

análise minuciosa do material lítico, que contemple suas variáveis técnicas, 

morfológicas e funcionais10. Como sublinha Prous (1986/90, p.44), esta publicação  

 

devia ser um primeiro passo para o estabelecimento de um vocabulário e de 

regras descritivas que permitissem a comparação entre peças e coleções, e, 

numa segunda etapa, o estabelecimento de uma tipologia adaptada às 

peculiaridades das indústrias da América do Sul e livre da pesada herança 

classificatória européia.  

 

                                                           
10

 Para a análise das marcas de uso, a autora indica o uso de uma lupa binocular. 
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O que infelizmente não aconteceu, pois o “Guia”, não foi aproveitado como base 

para passos mais arrojados.  

 

O Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) 

 

O PRONAPA (1965-1970) foi um grande projeto de levantamentos 

arqueológicos em nível nacional, justificando-se pelo fato de o Brasil constituir-se até a 

década de 1970 “99% de terra incógnita” em termos arqueológicos (DIAS, 1994, p.15). 

Por meio do PRONAPA foi possível, em cinco anos, realizar um levantamento 

sistemático dos estados litorâneos do norte ao sul com uma metodologia e técnicas 

uniformes.  

Coordenado pelos pesquisadores norte-americanos Betty Meggers e Clifford 

Evans, que já realizavam pesquisas no Brasil desde a década de 1940 na Amazônia, o 

programa objetivava a coleta do maior número possível de artefatos para sua posterior 

classificação em fases e tradições e o estabelecimento de um quadro cronológico do 

desenvolvimento cultural nacional.  

De acordo com a Terminologia Arqueológica Brasileira para a Cerâmica, o 

conceito de fase é definido como “qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de 

habitação relacionados no tempo e no espaço, em um ou mais sítios” (Chmyz, 1966, 

1976 apud HOELTZ, 2005, p. 21), enquanto a tradição é definida como um “grupo de 

elementos ou técnicas que se distribuem com persistência temporal” (Chmyz, 1966, 

1976 apud HOELTZ, 2005, p. 21). 

É inegável que a implementação deste Programa representou um salto 

quantitativo e qualitativo para a arqueologia brasileira, uma vez que em apenas cinco 

anos realizou-se o levantamento de inúmeros sítios e estabeleceu-se um quadro 

cronológico e espacial do qual carecia a pré-história brasileira. Segundo Dias,  
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a partir das pesquisas do PRONAPA, em um curto período de tempo, pode-se 

perceber de forma mais clara a amplitude, antigüidade e complexidade da 

ocupação humana no Brasil anterior à presença européia. O PRONAPA 

também é responsável por fomentar a multiplicação de centros de pesquisa 

arqueológica no País, que passaram a formar um número cada vez maior de 

pesquisadores qualificados (DIAS, 1994, p. 21).  

  

Contudo, uma ressalva deve ser feita quanto aos frutos deste Programa. Sem 

dúvida, o PRONAPA trouxe inúmeros ganhos para a arqueologia brasileira, no entanto, 

a adoção desta metodologia como norteadora das pesquisas além deste período 

exploratório limitou o alcance interpretativo dos pesquisadores brasileiros. Como 

ressalta Prous:  

 

criou-se entre os participantes [do PRONAPA] uma mentalidade: o hábito de 

realizarem numerosas prospecções rápidas, interessando sobretudo sítios 

superficiais, com coletas de material em superfícies limitadas, para serem 

estudadas como amostragens. Esta filosofia de trabalho a qual aderiram 

outros pesquisadores (...) preenche bem as necessidades de arqueólogos que 

iniciam as pesquisas em regiões desconhecidas, propiciando rapidamente 

uma visão geral, ainda que superficial. Por outro lado, ela se presta pouco a 

reconstituições paleo-etnográficas, se não complementada por algumas 

escavações sistemáticas (PROUS, 1992, p.16).  

 

Para Dias, tal situação resultou da “falta de uma postura crítica de Meggers e 

Evans e dos demais participantes e seguidores do PRONAPA quanto às limitações da 

abordagem teórica subjacente ao método por eles seguido” (DIAS, 1994, p.22).  

A abordagem pronapiana tinha sérias limitações no que concerne ao estudo de 

coleções líticas, posto que não apresentava uma orientação metodológica precisa 

voltada ao estudo deste tipo de material.  

Esta situação resulta dos objetivos que se tinha em vista neste Programa, qual 

seja, a utilização da cerâmica para a seriação e posterior organização em categorias 

como tradições, fases e subfases (DIAS, 1994; BARRETO, 1999-2000). Deste modo, 

Meggers e Evans especificam todos os passos necessários à classificação e análise da 
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cerâmica, sem abordar, no entanto, os procedimentos necessários ao estudo de uma 

indústria lítica (DIAS, 1994).  

Este vazio deveria ter sido preenchido pelo Guia de Laming-Emperaire, que 

constitui uma das principais referências voltada à análise e nomenclatura lítica deste 

período. Entretanto, as propostas de Laming-Emperaire não foram aproveitadas nem 

adaptadas aos objetivos do Programa. Ao invés disso, optou-se por uma classificação 

exclusivamente morfológica dos artefatos líticos, desprezando seus aspectos 

tecnológicos e funcionais, bem como sua ligação com o contexto. Assim, buscou-se em 

Laming-Emperaire somente uma nomenclatura para classificar os artefatos líticos, de 

modo que atribuir categorias como raspador, plaina e faca aos artefatos líticos, 

tornaram-se o objetivo último da análise pronapiana.  

É nesse sentido que se insere a crítica de Dias a respeito do estabelecimento de 

fases pré-cerâmicas, que “pautou-se por uma sistemática de análise sem critérios 

definidos ou terminologia unificada, na qual inexistem dados quantitativos” (DIAS, 

1994, p.54).  

Durante o desenvolvimento do PRONAPA, portanto, buscou-se a identificação 

morfológica dos artefatos líticos. Através da forma destes artefatos definiram-se suas 

funções e atribuiu-se a eles uma tradição cultural responsável por sua confecção. Deste 

modo, foram definidas para as indústrias líticas do sul do Brasil as tradições 

arqueológicas pré-ceramistas de caçadores e coletores: Umbu e Humaitá.  

Indicou-se, genericamente, que os sítios associados à tradição Umbu 

localizavam-se principalmente nas zonas de campo, sendo identificados pela presença 

de pontas de projétil que passaram a funcionar como fóssil-guia, os sítios associados à 

tradição Humaitá, por sua vez, localizavam-se principalmente nas zonas de florestas, 

sendo identificados pela ausência de ponta de projétil e por apresentar artefatos bifaciais 

de grande porte. Para os grupos horticultores ceramistas que teriam ocupados as 

mesmas regiões dos caçadores-coletores, porém mais tardiamente, definiram-se as 

tradições Taquara, localizada principalmente no planalto; tradição Vieira, localizada em 

áreas de campo, e a tradição Guarani, localizada nas áreas de selva, com extensão quase 

continental (DIAS, 1994; HOELTZ, 1997; HOELZ & BRÜGGERMANN, 2004; 

HOELTZ; 2005).  
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Assim, quando se localizavam exclusivamente artefatos líticos em um sítio o 

mesmo era caracterizado como pertencente a grupos pré-ceramistas de caçadores e 

coletores, por sua vez, o simples achado de algumas pontas de projétil entre centenas de 

outras peças líticas era suficiente para caracterizar o sítio como pertencente aos grupos 

portadores da Tradição Umbu. Quando se encontrava materiais diagnósticos de mais de 

uma tradição em um mesmo sítio costumava-se trabalhar com a hipótese de 

sobreposição de camadas arqueológicas.  

Enfim, o principal objetivo das pesquisas pronapianas era obter sequências 

espaço-temporais dos artefatos para definir culturas arqueológicas e procurar fatores 

externos como difusão e migração para explicar as mudanças no registro arqueológico. 

  

Estudos Tecno-tipológicos da década de 1980 

 

Insatisfeitos com os procedimentos do PRONAPA, alguns autores buscaram 

metodologias de análise alternativas que apresentassem melhores resultados para o 

estudo da tecnologia lítica. Assim, no início da década de 1980, surgem as primeiras 

pesquisas de coleções líticas de cunho tecno-tipológico nas quais se buscava a 

compreensão dos processos de produção dos artefatos bem como a interpretação da 

função dos artefatos de pedra, no intuito de deduzir possíveis atividades realizadas nos 

sítios.  

Pioneiro nestas pesquisas foi o trabalho de Vilhena-Vialou (1980). Em sua obra 

a autora afirma ser necessário aprofundar os conhecimentos sobre os artefatos líticos 

(pouco desenvolvidos na arqueologia brasileira até aquele momento)11 e, assim, superar 

a barreira de uma tipologia puramente morfológica na análise de instrumentos líticos no 

Brasil. Como referência para o desenvolvimento de sua pesquisa, a autora utilizou os 

trabalhos de J. Tixier e Leroi-Gourhan, sendo La Dénomination des Objets de Pierre 

Taillée de M. Brézillon uma de suas principais referências. Ela se propunha, ainda, a 

aprimorar o trabalho de Laming-Emperaire, até então pouco aproveitado pelos 

pesquisadores brasileiros.  

                                                           
11 Segundo Vilhena-Vialou, até a época do desenvolvimento de seu trabalho, os estudos tipológicos 
brasileiros estavam mal desenvolvidos, com a exceção de algumas tentativas de sistematização, como o 
Guia para análise das indústrias líticas da América do Sul de Laming-Emperaire.  
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Para Vilhena-Vialou, o lascamento corresponde a gestos precisos com vistas a 

um objetivo específico. Deste modo, o processo de confecção dos artefatos líticos é pré-

determinado pelo artesão, que arquiteta mentalmente o que deseja construir desde o 

momento da busca da matéria-prima até confecção final do artefato12. Nesse sentido é 

que se insere a relevância do estudo tecnológico, uma vez que ele revela o processo de 

manufatura dos artefatos, bem como torna possível a identificação dos gestos 

executados pelos artesãos para a confecção das peças, embora tal identificação seja 

muito limitada. Assim, segundo Vilhena-Vialou, 

 

a tecno-tipologia é o estudo raciocinado: em primeiro lugar, do lascamento e 

do talhe da matéria-prima; em segundo, dos retoques intencionais, 

transformando os produtos de lascamento em utensílios; em terceiro, das 

marcas deixadas pelas utilizações; e, em quarto, dos utensílios numa 

perspectiva de classificação (VILHENA-VIALOU, 1980, p.62).  

 

O estudo do retoque tem fundamental importância em seu trabalho, uma vez que 

está ligado à transformação da lasca. Por isso, a autora afirma que o estudo do retoque 

deve anteceder a tipologia, pois seria a partir do retoque que se estabeleceriam as 

funções do artefato. A tipologia seria, portanto, definida através do estudo tecnológico 

do retoque, e não somente a partir da morfologia do artefato. Apesar da crítica lançada à 

tipologia morfológica, Vialou afirma que “a tecnologia não se opõe à morfologia, mas 

dá-lhe a razão” (VILHENA-VIALOU, 1980, p.64).  

Para Vilhena-Vialou (1980), o maior problema na tipologia pronapiana é a 

confusão entre as designações dos artefatos, pois não há um critério para a nomeação 

dos tipos, existindo assim uma mescla entre função (raspador), morfologia (ponta) e 

tecnologia (biface) na nomenclatura dos objetos técnicos. Dessa forma, a autora 

pretende com os procedimentos metodológicos utilizados para análise da indústria lítica 

do sítio Almeida, localizado no município de Tejupá-SP, constituir um método de 

análise tipológica mais apropriada, que seja capaz de descrever a indústria lítica do sítio 

                                                           
12 O desejo de compreender as operações intelectuais e mecânicas desencadeadas pelo artesão ao 
confeccionar os artefatos parece indicar que Vialou tinha presente as noções de cadeia operatória de 
Leroi-Gourhan, embora não utilize este conceito em seu trabalho.  
 



45 
 

Almeida e de qualquer outro sítio arqueológico, na medida em que a tecnologia permite 

acesso tanto ao particular como ao universal.  

Posteriormente, Caldarelli (1983) através da análise tecno-tipológica busca 

compreender as atividades realizadas em uma série de sítios localizados no vale do rio 

Tietê (SP) por meio do estudo dos resíduos de lascamento e do estabelecimento de 

tipologias morfológicas, cuja finalidade é indicar a função do artefato e, assim, 

identificar-se a tarefa realizada no sítio. 

Baseando-se nos trabalhos de Leroi-Gourhan e de Cresswell da década de 1970, 

a autora trabalha com o conceito de cadeia operatória, buscando identificar nos artefatos 

informações referente à seleção de matéria-prima, à confecção de suportes, à confecção 

final dos artefatos e adequação à função pretendida, dando ênfase, dessa forma, à 

tecnologia de produção dos instrumentos (CALDARELLI, 1983). 

Para a elaboração dos atributos e caracteres técnicos a serem analisados em seu 

trabalho, bem como a elaboração de critérios para desenvolvimento de tipologias, 

Caldarelli fez uso das propostas empregadas nas décadas de 1960, 1970 e 1980 por 

diversos autores: Leroi-Gourhan, Lamming-Emperaire, Tixier, Inizan e Roche, 

Brezillon e Bordes. Em suas palavras, a tipologia por ela elaborada  

 

procurou privilegiar atributos considerados relevantes funcionalmente, tais 

como dimensões, peso, espessura, forma e ângulo do gume e acabamento das 

extremidades dos artefatos. Para estabelecimento dos tipos, foram 

descartados todos os atributos considerados irrelevantes, guardando-se 

apenas o mínimo de atributos necessários à sua caracterização. A relevância 

de cada atributo variou de acordo com as categorias de artefatos 

(CALDARELLI, 1983, p. 21). 

 

A partir do estudo dos resíduos de lascamento e dos instrumentos retocados, a 

autora buscou informações relativas às atividades desenvolvidas nos sítios. Através do 

estudo dos resíduos de lascamento era possível indicar o local de produção inicial dos 

artefatos e através dos tipos era possível sugerir as atividades realizadas nos locais, por 

exemplo: rapadores convexos poderiam indicar o preparo e consumo de carnes, 

enquanto raspadores denticulados, peças com entalhe e raspadores côncavos poderiam 

indicar a confecção e manutenção de utensílios de madeira (como hastes de flechas) ou 
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utensílios de osso, sendo que todos estes instrumentos poderiam indicar o consumo de 

alimentos, incluindo carne oriunda da caça, embora a ausência de pontas de projétil 

pudesse indicar a caça de animais de pequeno porte por meio de armadilhas. Raspadores 

diversos, apresentando gumes convexos, retilíneos, côncavos e denticulados poderiam 

sugerir trabalhos diversos, enquanto pontas de projétil serrilhadas poderiam indicar 

pesca. Segundo Caldarelli, “os artefatos foram confeccionados visando usos definidos e 

sua morfologia é, portanto, intencional, correspondendo a necessidades práticas da 

população pré-histórica” (CALDARELLI, 1983, p. 227).  

Caldarelli ainda ressalta que em seu trabalho, os artefatos receberam 

denominações apenas para fins operacionais, sendo tais denominações retiradas da 

terminologia convencional. Por conta disso, a descrição das peças é muito mais 

importante que seus nomes. Segundo a autora, salvo em alguns casos (até aquele 

momento) “na arqueologia brasileira é comum o uso de termos semelhantes para 

designar objetos distintos, assim como o uso de termos distintos para designar objetos 

semelhantes” (CALDARELLI, 1983, p. 228). 

No que diz respeito à caracterização das indústrias líticas do sul do Brasil, Kern 

(1983/1984) apresenta uma série de variáveis que deveriam ser levadas em conta 

quando os arqueólogos realizassem estudos relativos aos sítios das tradições Umbu e 

Humaitá:  

1) Caracterização dos sítios: habitação, acampamento, oficina, etc.;  

2) Localização do sítio em relação ao relevo (rios, riachos, várzeas, colinas, 

encostas, etc.), clima, temperatura e precipitação, paisagem fitogeográficas, estruturas 

geológicas e pedológicas;  

3) Utilização de matérias-primas;  

4) Técnicas de lascamento e retoque;  

5) Análise dos instrumentos característicos, as fases das tradições pré-ceramistas 

eram constituídas a partir de fósseis-guia que não representavam estatisticamente os 

materiais dos sítios. Além disso, faltava uma terminologia unificada para a classificação 

dos artefatos líticos e a péssima qualidade das fotografias, bem como a ausência de 

desenhos das peças resgatadas nos sítios arqueológicos dificultava o estabelecimento e 

reconhecimento de padrões nos artefatos;  
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6) Estudo de tipologia deveria apontar variações regionais, a fim de permitir a 

constituição de fases arqueológicas; 

 7) Estudo das paleo-paisagens, uma vez que a partir delas é possível sugerir a 

relação dos antigos grupos pré-históricos com o meio-ambiente e, assim, deduzir 

padrões de subsistência.  

De acordo com Kern, ao levar em conta estas variáveis seria possível o 

estabelecimento de critérios mais claros para a distinção entre as tradições Umbu e 

Humaitá. 

Prous (1986/90) converge com os demais autores da década de 1980 a respeito 

da atenção dada à tecnologia de produção dos artefatos, contudo, diverge ao não dar a 

mesma atenção que aqueles para o estudo do retoque, posto que no Brasil são 

abundantes os artefatos não retocados. Neste trabalho, contudo, ele não avança neste 

ponto13, sendo seu objetivo oferecer um texto didático com uma visão geral do trabalho 

da pedra e da nomenclatura classificatória utilizada pelos autores brasileiros.  

 

Estudos Tecno-tipológicos da década de 1990 

 

Nos anos 1990, há uma ampliação das críticas aos modelos do PRONAPA. 

Herdeiros das críticas e propostas elaboradas na década anterior, alguns autores 

desenvolvem, no sul do Brasil, estudo tecno-tipológicos a fim de oferecer novos dados e 

problemáticas para as pesquisas relativas ao período pré-cerâmico. Assim, autores como 

Hilbert (1994), Dias (1994), Dias & Hoeltz (1997), Hoeltz (1997) passaram a questionar 

os critérios responsáveis pela definição das distintas fases das tradições Umbu e 

Humaitá, bem como surgem as primeiras ideias a respeito da validade da dualidade 

entre tradições pré-cerâmicas. São propostas, dessa forma, metodologias baseadas em 

listas de atributos e caracteres tecnológicos e funcionais que poderiam melhor 

caracterizar a variabilidade das indústrias líticas através do reconhecimento de suas 

cadeias operatórias de produção.  

 

                                                           
13 Prous avançaria nesta crítica em Apuntes para análisis das industrias líticas, publicado em 2004.  
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Deste modo, a variabilidade artefatual passa a ser interpretada sob outra ótica. Se 

antes a variabilidade representava diferentes fases ou tradições agora passavam a ser 

interpretadas como o “resultado de diferentes estratégias de captação de recursos, 

processos adaptativos a mudanças climáticas, contatos com outros grupos e organização 

das atividades de caça e coleta” (HILBERT, 1994, p.13).  

Ademais, Hilbert (1994) inova ao contestar a existência de duas tradições pré-

cerâmicas no Rio Grande do Sul, polarizada entre portadores e não portadores de pontas 

de projétil. Deste modo, as culturas do pampa/planalto (campos/florestas) poderiam 

constituir única tradição de caçadores e coletores que teriam utilizado diferentes 

ambientes em épocas distintas14.  

Para testar esta hipótese, tornava-se necessária a utilização de novas 

metodologias, que privilegiassem a tecnologia lítica a fim de melhor caracterizar as 

indústrias líticas meridionais. Assim, pretendia-se “ir além das interpretações históricas 

e evolucionistas, e chegar a uma reformulação e reclassificação destas duas culturas” 

(HILBERT, 1994, p.13).  

Para tanto, somou-se ao suporte metodológico já assentado pelos trabalhos de 

Vialou (1980) e Kern (1983/84) o estudo das transformações formais por que passam os 

artefatos líticos ao longo do tempo, os processos de formação do registro arqueológico, 

as atividades desenvolvidas nos sítios, bem como padrões e sistemas de assentamento, 

sob a influência da corrente inglesa com autores como Lewis Binford, David Clarke e 

Michael Schiffer (HILBERT, 1994).  

Dias (1994) faz uso dos estudos tecno-tipológicos a fim de recuperar a cadeia 

operatória de produção dos artefatos líticos produzidos no sítio RS-C-43: Capivara I, 

um abrigo sob rocha localizado no município de Ivoti-RS, com o objetivo de melhor 

classificar as fases das Tradição Umbu, a partir de um sítio com contexto estratigráfico 

apropriado (mais de 1,5 m de profundidade) e uma enorme quantidade de material (mais 

de 146 mil peças). A partir da organização de dados sistemáticos seria possível uma 

reorganização cronológica das fases da tradição Umbu com base em de estudos mais 

criteriosos.   

                                                           
14 Questões relativas à legitimidade da dualidade Umbu e Humaitá para classificação dos sítios líticos do 
sul do Brasil será aprofundada em Dias & Hoeltz (2010). 
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Segundo Dias (1994), há na bibliografia responsável pela definição das fases da 

tradição Umbu uma série de lacunas quanto à caracterização tecnológica das indústrias 

líticas, o que constitui uma contradição, uma vez que conceito de tradição sugere 

elementos ou técnicas que se distribuem com persistência temporal. Este problema 

decorreria dos próprios procedimentos teórico-metodológicos do PRONAPA, nos quais 

não havia uma sistemática própria para o estudo de tecnologia lítica. Dessa forma,  

 

a exigüidade do tempo de realização das pesquisas aliada a uma idéia pré-

concebida de que o Programa dificilmente encontraria registros pré-

cerâmicos, determinou que seu estudo obedecesse os mesmos critérios 

padronizados para os sítios cerâmicos. Na realidade, todo o Programa estava 

orientado para o levantamento de populações  ceramistas (DIAS, 1994, p. 

44).  

 

O problema consistia, portanto, no fato da metodologia pronapiana fazer uso dos 

mesmos pressupostos de seriação da cerâmica para a seriação dos artefatos líticos, o que 

consistia em um equívoco, pois os artefatos líticos apresentam particularidades que 

dificultam a seleção de critérios passíveis de seriação. A tendência de uma estabilidade 

morfológica dos artefatos líticos também dificultava o estabelecimento de cronologias, 

além do que 

 

uma revisão crítica da bibliografia concernente às fases da tradição Umbu 

demonstra a impossibilidade de comparação entre suas indústrias líticas. A 

falta de padronização que marca a descrição do material lítico alia-se à 

inexistência de dados quantitativos, impedindo o estabelecimento de 

conjuntos culturais discerníveis ou comparáveis entre si a partir dos artefatos 

(DIAS, 1994, p. 76). 

 

  Assim, baseando-se nos trabalhos de Schiffer e Collins, realizados na década de 

1970, Dias buscou identificar a cadeia operatória de produção dos artefatos líticos do 

sítio RS-C-43, uma vez que o registro arqueológico é reflexo dos padrões de 

comportamento pertencentes a um sistema cultural. Portanto, a análise dos artefatos 

deve resgatar as atividades humanas realizadas nos sítios. No caso dos estudos de 

artefatos líticos centra-se na busca por padrões de produção que vão desde a coleta da 
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matéria prima até o descarte dos artefatos. Nesse sentido, Dias afirma que um artefato 

lítico 

 

representa, em última instância, uma cadeia de opções vinculadas às 

atividades quotidianas de um grupo, sendo fruto de comportamentos 

socialmente aprendidos e transmitidos através das gerações. Os artefatos 

refletem uma maneira específica de fazer alguma coisa e, por esta natureza, 

fazem com que os indivíduos se reconheçam nos objetos que produzem 

(SACKETT, 1982: 63-65). Portanto, sua morfologia final é resultante de uma 

cadeia gestual que implica em decisões determinadas e transmitidas 

culturalmente.  

Neste sentido, dois são os aspectos complementares que permitem ao 

pesquisador compreender o sentido humano subjacente à morfologia de um 

artefato lítico: o estudo da tecnologia de produção e da funcionalidade dos 

artefatos. Partindo da compreensão de que a morfologia não é casual, o 

estudo tecno-tipológico põe em relevo a bagagem cultural do artesão, ao 

resgatar as etapas recorrentes à produção de uma forma pré-concebida 

representada pelo artefato, que é derivada de "arquétipos morfológicos 

transmitidos de geração para geração” (MANSUR, 1986/1990: 122) (DIAS, 

1994, p. 84).  

 

Baseada, também, nas propostas de Collins da década de 1970, e influenciada 

pelos trabalhos de Kern da década de 1980, Hoeltz (1997) busca através de estudos 

tecno-tipológicos uma melhor compreensão das indústrias líticas das fases Rio Pardinho 

(tradição Umbu) e Pinhal (tradição Humaitá) localizadas em uma série de sítios do Vale 

do Rio Pardo.  Para definição dos atributos e caracteres a serem analisados nos 

instrumentos, Hoeltz baseou-se nos estudos de Vilhena-Vialou (1980), Dias (1994), 

Prous (1986/90), Laming-Emperaire (1967), Tixier et. al. (1980), entre outros, sendo o 

objetivo final de seu trabalho uma redefinição dos sítios associados a uma ou outra 

tradição arqueológica. 

O trabalho da autora foi realizado através de uma análise tecno-tipológica que 

focou as tecnologias de produção dos artefatos, observando-se as diferentes matérias-

primas utilizadas, a distribuição quantitativa e qualitativa dos resíduos de lascamento, a 

análise funcional dos objetos a partir do estudo dos retoques e marcas de utilização e a 
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sequências de gestos técnicos desencadeados pelo artesão durante a produção de peças 

bifaciais15.  

Segundo Hilbert (1997), Hoeltz inovou os estudos das tradições Umbu e 

Humaitá na região do vale do rio Pardo ao buscar o máximo de informações a partir do 

mínimo de caracteres. Em oposição às metodologias correntes, os diferentes atributos e 

características não são unidos para formar tipos, sendo apresentados separadamente a 

fim de verificar suas quantidades reais. Assim, para Hilbert, essa maneira de trabalhar 

“evita uma exagerada diferenciação entre uma cultura e outra”, assim como que 

determinados instrumentos surjam como fósseis-guia “dentro de uma comparação 

tipológica, sem levar em consideração sua função, técnica ou seu significado histórico e 

simbólico” (Hilbert, 1997, p. 09-10). 

 

Estudos contextuais e novas metodologias de análise de indústrias líticas na 

primeira década do século XXI 

 

Recentemente, passou a ser utilizada na arqueologia brasileira uma nova 

metodologia de análise das indústrias líticas: a análise diacrítica. Como vimos 

anteriormente, esta abordagem foi desenvolvida na França por Eric Boëda no final da 

década de 1990, tendo sido inserida nas pesquisas brasileiras com o trabalho pioneiro de 

Emílio Fogaça (2001).  

Como já discutido anteriormente, a análise diacrítica proposta por Boëda não 

apenas busca a identificação da cadeia operatória de produção dos artefatos líticos, mas 

também os esquemas operatórios, socialmente produzidos, subjacentes a esta produção. 

A partir do trabalho de Fogaça, outros autores passaram a ser orientados por Boëda: 

Hoeltz (2005), Viana (2005), Mello (2005), sendo que desde então uma série de 

trabalhos vem sendo desenvolvidos sob a ótica desta metodologia.  

Todavia, a análise diacrítica não foi a única inovação nos estudos líticos 

desenvolvidos recentemente. A interpretação dos sítios também sofreu significativa 

mudança. Embora a metodologia pronapiana tenha sido criticada desde as décadas de 

1980 e 1990, uma ruptura mais profunda ocorre nos anos 2000 através dos estudos 
                                                           
15 Nota-se, neste caso, que Hoeltz já levava em conta a necessidade de estudos relacionados à observação 
das sequências dos lascamentos que deram origem aos artefatos. Estes estudos serão melhor 
desenvolvidos em Hoeltz (2005). 
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contextuais dos sítios arqueológicos. Com isso, ocorre um rompimento com os 

conceitos de fase e tradição, apesar dos mesmos ainda não terem sido eliminados, não 

mais são os norteadores das pesquisas. As pesquisas, assim, passam a buscar 

compreender o que as pessoas estavam fazendo no passado, e não o estabelecimento de 

fases e tradições.   

A partir de então, no que diz respeito às indústrias líticas do sul do Brasil, surge 

a contestação da legitimidade da tradição Humaitá, hipótese já levantada na década de 

1990 por Hilbert. Nos trabalhos de Dias (2003), Copé (2003, 2004) e Hoeltz (2005), 

sítios líticos que, na década anterior, seriam associados à tradição Humaitá são 

analisados a partir de sua cadeia operatória de produção, considerando-se critérios 

estilísticos e tecnológicos, bem com sua inserção em um contexto regional de sítios e, 

assim, passam a ser associados aos sítios circundantes relacionados às tradições Umbu, 

Taquara-Itararé ou Tupiguarani. Contudo, Hoeltz (2005) alerta que tal associação não 

deve ser estabelecida através da proximidade dos sítios, mas sim que esteja em 

conformidade com rigorosos estudos de tecnologia lítica.  

 

*** 

 

Durante as décadas de 1960 e 1970, junto do surgimento da arqueologia 

profissional brasileira, os estudos de artefatos líticos forma deixado em segundo plano 

em detrimento a cerâmica. Embora o Guia para o Estudo das Indústrias Líticas da 

América do Sul de Laming-Emperaire tenha sido publica do em 1967, o mesmo foi 

praticamente ignorado durante a realização do PRONAPA, programa no qual os 

artefatos cerâmicos eram priorizados. 

Apenas a partir da década de 1980 com trabalhos como os de Vilhena-Vialou e 

Caldarelli os artefatos líticos são objetos de pesquisas mais elaboradas. O 

desdobramento destes trabalhos refletes na década seguinte, quando os critérios de 

tradição e fase do PRONAPA passam a ser questionados e reorganizados, 

especificamente no sul do Brasil.  

Nos anos 2000 uma nova proposta metodológica e novas forma de interpretação 

dos sítios trazem destaque para o estudo de tecnologias líticas, além de romper com a 

longa tradição pronapiana.  
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Apresentado, dessa forma, mesmo que sumariamente este breve histórico do 

desenvolvimento cronológico de estudos de tecnologia lítica, o seguinte capítulo 

abordará a análise diacrítica. Inicialmente apresento, de forma sumária, algumas 

características dos lascamentos das rochas a fim elucidar elementos necessários para 

compreensão dos estudos líticos. Em seguida apresentado os passos para realização da 

análise com base na compreensão dos lascamento da rochas.  
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CAPÍTULO IV: A ANÁLISE DIACRÍTICA 

 

Para melhor compreensão das metodologias de análise dos artefatos líticos (tanto 

análise tecno-tipológica quanto diacrítica) é necessário conhecimento mínimo acerca 

das leis de fratura das rochas e dos estigmas de lascamento. Portanto, neste capítulo, 

faz-se um breve resumo contendo informações relevantes para o os estudo de tecnologia 

lítica.  

 

O lascamento das rochas 

 

Os artefatos líticos são criados  

 

pela remoção de lascas a partir de um elemento original, geralmente chamado 

nódulo ou bloco, e onde foi aplicado um ponto de força, removendo porções 

do volume inicial, de modo a criar determinada forma. Este trabalho pode 

fazer-se apenas com certo tipo de rochas, das quais se destaca o sílex, a 

obsidiana, o quartzito, o quartzo e o grauvaque, devido às suas propriedades 

físicas. 

O talhe da pedra segue um conjunto de leis físicas, das quais a primeira e 

mais importante é a fractura concoidal que forma um cone hertziano. Esta 

propriedade resulta da estrutura microcristalina dos silicatos existentes em 

certas rochas (BICHO, 2006, p. 422). 

 

Segundo Prous (1992), as rochas podem ser divididas em duas grandes 

categorias: rochas frágeis e rochas resistentes. As rochas frágeis são aquelas que 

recebendo um golpe próximo da quina soltam uma lasca, cujo negativo fica evidente na 

rocha de origem, preservando-se, portanto, um registro que indica o local exato de onde 

a lasca se desprendeu. Além disso, complementa o autor, a saída da lasca faz aparecer 

um gume cortante no bordo das rochas. São exemplos dessas rochas o basalto, alguns 

quartzitos, o sílex, o quartzo e suas formas silicosas aparentadas. 

As rochas categorizadas como resistentes, como a esteatita (pedra-sabão dos 

mineiros), o gnaisse, o granito, não são próprias para o lascamento, porque se esfarelam 
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ao receber uma pancada, restando somente uma pequena cicatriz indicando o 

desprendimento de matéria em forma de pó. Assim, Prous explica que esse tipo de 

rocha é mais apropriado para a confecção de artefatos criados através de técnicas de 

picoteamento ou polimento, ressaltando, contudo, para o fato de que as rochas frágeis 

também podem ser polidas ou picoteadas desde que as percussões executadas sobre elas 

não sejam aplicadas próximo a quina, pois ao fazer isso, o artesão iria remover uma 

lasca (PROUS, 1992). 

Com relação à técnica de lascamento utilizada para a confecção dos artefatos 

líticos, objeto de estudo deste trabalho, Prous explica:  

 

Segundo a técnica mais ‘clássica’, dita de lascamento unipolar, o artesão, ou 

o experimentador, segura um bloco de matéria-prima na mão esquerda (a não 

se que seja canhoto) e um batedor (também chamado de percutor) na mão 

direita. Escolhendo uma superfície adequada (o plano de percussão), bate 

nesta para retirar uma lasca do bloco. Esta operação deve ser feita em função 

de normas estritas, sendo uma delas a de que o ângulo entre o plano de 

percussão e a parte externa do bloco a ser lascado seja igual ou inferior a 90 

graus (senão, não haverá lascamento) (PROUS, 1992, p. 65-66). 

 

Esta percussão pode ser realizada mediante o uso de percutor duro (pedra) ou 

percutor brando (madeira ou haste de cervídeo), além da possibilidade da percussão 

indireta, quando é utilizado "um punção como meio intermediário entre o núcleo e o 

percutor" (BICHO, 2006, p. 424).  

Para trabalhos mais delicados, existe ainda a possibilidade de realizar o retoque 

por pressão, que   

 

é feito com recurso a um punção que pode ser de vários materiais, 

normalmente de pedra, de haste de cervídeo, de osso e de metal. Nesta 

técnica, o punção é aplicado diretamente na zona de impacto e é pressionado, 

em geral, com força do corpo do artífice. A pressão pode, por vezes, ser feita 

com ajuda de equipamento mais complexo, como formas de alavanca para 

aumentar a força da pressão (BICHO, 2006, p. 425). 
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A partir da percussão obtém-se o suporte dos instrumentos, o qual consiste na 

estrutura inicial a partir da qual o artefato será confeccionado. Há dois esquemas 

conceituais para a sua produção que consistem nas duas principais operações de 

lascamento: a debitagem e a façonnage. Alguns autores ainda acrescentam uma terceira 

operação chamada retoque, porém outros identificam o retoque como uma subdivisão da 

façonnage. De acordo com Hoeltz: 

 

1) existe debitagem quando, no lascamento de um bloco natural, o que 

interessa para o artesão são as lascas produzidas e não o bloco restante do 

lascamento (núcleo), pois a produção do instrumento desejado segue a partir 

das lascas (suportes) e não do núcleo, ficando este rejeitado; 2) existe 

façonnage quando, no lascamento de um bloco natural, ao contrário da 

debitagem, o que interessa para o artesão é o bloco resultante do lascamento e 

não as lascas produzidas, pois a produção do instrumento desejado parte, 

desde o início do lascamento, do bloco natural selecionado (o suporte) e não 

das lascas, que nesta operação restam rejeitadas (HOELTZ, 2005, p. 119). 

 

O retoque, por sua vez, corresponderia à última etapa de lascamento, tratando-se 

de uma sequência de pequenas retiradas, executadas tanto por percussão quanto por 

pressão, que afetam na maior parte dos casos, apenas as bordas das peças, com escassa 

ou nenhuma modificação do centro das mesmas (ASCHERO; HOCSMAN, 2004). A 

partir dessa definição, portanto, o retoque não altera o volume final dos instrumentos, 

visto que as modificações por ele executadas limitam-se a delinear o gume e modificar 

seu ângulo. O retoque das peças aqui analisadas foi caracterizado de acordo com Tixier 

et. al. (1980). A fim de evitar confusões entre termos, neste trabalho serão chamados de 

reduções todos os negativos relativos aos lascamentos executados antes dos retoques, 

tal consideração baseia-se em Hoeltz (1997). 

 

Principais características das lascas 

 

A lasca destacada do bloco por meio da percussão – utiliza-se o termo debitada 

na literatura arqueológica – apresentará pelo menos duas faces, uma ventral e outra 

dorsal, na maior parte dos casos ainda apresentará uma terceira face, o talão.  



 

Na face ventral de uma lasca (também chamada de face interna), encontra

características discretas: o bulbo, as ondas de percussão (também chamadas de ondas de 

choque), as lancetas (também chamadas de estrias), as esquilhas e os “bigodes”. Na face 

dorsal (também chamada de face externa) encontram

de arestas) e/ou resíduos do

corresponde à parte da lasca que no bloco original constituía o plano de percussão, 

podendo apresentar o ponto de impacto e diversas formas em função da quantidade de 

córtex e do tipo de percutor empregado

características das lascas e

figuras 3 e 4 respectivamente

2010; PROUS, 1992).  

Além destas características, para critérios de análise, as 

três partes: porção proximal, porção mesial e porção distal e, ainda, apresentam um eixo 

morfológico e um eixo de debitagem (ou eixo tecnológico)

(BICHO, 2006; DOMINGO 

 

Figura 3: Principais características 

 

Na face ventral de uma lasca (também chamada de face interna), encontra

características discretas: o bulbo, as ondas de percussão (também chamadas de ondas de 

choque), as lancetas (também chamadas de estrias), as esquilhas e os “bigodes”. Na face 

dorsal (também chamada de face externa) encontram-se as nervuras (também cha

de arestas) e/ou resíduos do córtex (a superfície natural da rocha). Por fim

corresponde à parte da lasca que no bloco original constituía o plano de percussão, 

podendo apresentar o ponto de impacto e diversas formas em função da quantidade de 

córtex e do tipo de percutor empregado, bem como força e o local do 

e dos núcleos que lhes originaram podem ser conferidas nas 

3 e 4 respectivamente) (BICHO, 2006; DOMINGO et.al., 2007; FOGAÇA, 

Além destas características, para critérios de análise, as lascas são dividi

três partes: porção proximal, porção mesial e porção distal e, ainda, apresentam um eixo 

morfológico e um eixo de debitagem (ou eixo tecnológico) (conforme figura 

; DOMINGO et.al., 2007; FOGAÇA, 2010; PROUS, 1992

Principais características dos núcleos. Adaptado de Tixier et. al.
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Na face ventral de uma lasca (também chamada de face interna), encontram-se 

características discretas: o bulbo, as ondas de percussão (também chamadas de ondas de 

choque), as lancetas (também chamadas de estrias), as esquilhas e os “bigodes”. Na face 

se as nervuras (também chamadas 

(a superfície natural da rocha). Por fim, o talão 

corresponde à parte da lasca que no bloco original constituía o plano de percussão, 

podendo apresentar o ponto de impacto e diversas formas em função da quantidade de 

bem como força e o local do golpe (as 

dos núcleos que lhes originaram podem ser conferidas nas 

., 2007; FOGAÇA, 

lascas são divididas em 

três partes: porção proximal, porção mesial e porção distal e, ainda, apresentam um eixo 

(conforme figura 5) 

FOGAÇA, 2010; PROUS, 1992). 

 

et. al. (1999). 
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A face ventral da lasca (face interna), normalmente lisa, corresponde à parte da 

lasca que estava originalmente inserida no interior do bloco. Será o negativo dessa face, 

destacando-se a marca deixada pelo bulbo, chamada de contra-bulbo, que ficará 

marcado na rocha original (núcleo). Em contexto experimental, é possível encaixar 

perfeitamente uma lasca debitada no bloco que lhe deu origem e é justamente a partir 

desse princípio que se trabalha com a noção de remontagem dos artefatos a fim de 

estabelecer a ordem cronológica dos lascamentos.   

O bulbo, de acordo com Fogaça, corresponde a uma protuberância que surge na 

extremidade proximal da face interna da lasca, próximo à aresta que liga essa mesma 

face ao talão, aparecendo, normalmente no centro do eixo de debitagem da lasca. “Tal 

protuberância” explica o autor, “corresponde a uma parte do cone de força que se 

desenvolve pela aplicação da percussão ou pressão. Pode ser mais ou menos 

proeminente. É variável tanto em função da rocha, quanto do tipo de percutor e da 

técnica de percussão” (FOGAÇA, 2010, p. 157). 

As ondas de percussão, por sua vez, “são ondulações concêntricas, a partir do 

ponto de impacto, seus arcos são perpendiculares ao eixo de debitagem” (FOGAÇA, 

2010, p. 157). 

As lancetas são “como estrias, nem sempre claramente visíveis, que se formam 

nas bordas da lasca. São direcionadas para o ponto de impacto” (FOGAÇA, 2010, p. 

157).  Nesse caso, segundo Fogaça, quando há casos de fragmentos de lascas nos quais 

há apenas a porção mesial, isto é, quando se perdeu as partes proximais e distais, 

importantes para a identificação do eixo de debitagem das lascas, as lancetas surgem 

como importantes estigmas de lascamento, pois sempre apontam para a extremidade 

proximal, indicando assim o eixo de debitagem.  

As esquilhas “são fragmentos que se desprenderam normalmente nas 

proximidades do bulbo. Deixam negativos que não devem ser confundidos com 

negativos de lascamento. Se formam longe das bordas da lasca e não podem, portanto 

ser intencionais” (FOGAÇA, 2010, p. 157). 

Os “bigodes” são “linhas que divergem a partir da base do bulbo, assim como 

no caso das lancetas, essas estrias apontam para o ponto de impacto” (FOGAÇA, 2010, 

p. 157). 
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A face dorsal da lasca (face externa) apresentará as características que 

apareciam sobre a superfície do bloco antes da debitagem da lasca (PROUS, 1992). 

Pode, portanto, tanto apresentar uma superficial cortical (lasca cortical ou lasca 

primária) isto é, contendo a superfície natural da rocha original, quando a lasca debitada 

corresponder às primeiras lascas destacada do bloco, quanto apresentar negativos de 

lascamentos executados sobre o bloco antes da debitagem da lasca, isto é, apresentará 

sobre sua face dorsal os negativos das lascas debitadas que a precederam, sendo 

comumente referida na literatura arqueológica como lasca secundária ou lasca de 

preparação. É possível, também, que a face dorsal seja semi-cortical, isto é, apresenta 

tanto córtex original da rocha quanto os negativos de lascamentos anteriores à sua 

debitagem.   

As nervuras correspondem à sobreposição das arestas dos negativos de diversas 

lascas debitadas.  

De acordo com Bicho (2006), o talão, também chamado de plano de percussão, 

corresponde a uma terceira face da lasca, sendo a zona onde se deu o impacto 

responsável por remover a lasca do bloco original. Por vezes é possível percebermos o 

ponto de percussão que corresponde à ponta do cone hertziano, local exata do impacto 

do percutor. Assim, o talão corresponde, portanto, à parte do plano de percussão 

destacada do bloco original.   



 

Figura 4: Principais características das lascas. Adaptado de Tixier 

 

Bicho (2006 p. 432)

debitadas, para tanto, o autor traz duas definições 

eixo de debitagem) e o eixo morfológico

segundo o autor, “resulta da linha virtual formada pela direção do impacto de percussão 

e que tem origem no ponto de percussão do bu

“também é conhecido por eixo da peça, é o eixo de simetria mais longo da peça”.

 

: Principais características das lascas. Adaptado de Tixier 

Bicho (2006 p. 432) ainda explica os parâmetros para medição das lascas 

ara tanto, o autor traz duas definições importantes: 1) eixo tecnológico (ou

debitagem) e o eixo morfológico (conforme figura 5). O eixo tecnológico, 

“resulta da linha virtual formada pela direção do impacto de percussão 

igem no ponto de percussão do bulbo”. O eixo morfológico, 

“também é conhecido por eixo da peça, é o eixo de simetria mais longo da peça”.
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: Principais características das lascas. Adaptado de Tixier et. al. (1999). 

explica os parâmetros para medição das lascas 

) eixo tecnológico (ou 

O eixo tecnológico, 

“resulta da linha virtual formada pela direção do impacto de percussão 

O eixo morfológico, por sua vez, 

“também é conhecido por eixo da peça, é o eixo de simetria mais longo da peça”.  



 

Figura 5: Eixo morfológico e eixo 

 

A fim de indicar a posição 

características dos artefatos líticos, como, 

subdivide-se o corpo dos artefatos em 

figuras 4 e 5). Por padrão, segue

nas lascas, a parte proximal refere

que a parte distal corresponde à extremidade 

por fim, a parte mesial corresponde à

: Eixo morfológico e eixo de debitagem. Adaptado de Tixier et. al. (1999).

indicar a posição dos negativos de redução e de retoque, al

características dos artefatos líticos, como, por exemplo, localização s

se o corpo dos artefatos em três partes: proximal, mesial e distal 

). Por padrão, segue-se o seguinte esquema para identificação destas partes:

proximal refere-se à extremidade onde se encontra o talão, 

que a parte distal corresponde à extremidade oposta àquela onde se localiza o talão

corresponde à porção intermediária entre a proximal e distal. 
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de Tixier et. al. (1999). 

ivos de redução e de retoque, além de outras 

localização sas UTFs, 

distal (conforme 

e o seguinte esquema para identificação destas partes: 

se encontra o talão, ao passo 

se localiza o talão e, 

ria entre a proximal e distal.  
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No caso dos artefatos confeccionados por meio de processo de façonnage, ou 

seja, naqueles nos quais não há talão, uma vez que o artefato é esculpido a partir do 

desbastamento da rocha, a parte proximal será, por definição, aquela mais larga, sendo a 

extremidade distal aquela mais delgada e/ou pontiaguda.  

Ademais, faz-se necessário, também, definir-se os lados das peças. Dessa forma, 

conforme Hoeltz (1997) chamar-se-á de lado 1 aquele que apresentar superfície mais 

pronunciada, no caso das lascas a face dorsal, e, consequentemente, será chamado de 

lado 2 aquele que apresentar superfície mais plana, no caso das lascas a face ventral.  

 

*** 

 

Tendo sido apresentadas, ainda que brevemente, as principais características dos 

processos de lascamento e das lascas é possível compreender as características básicas 

que permitem a análise.  

 

Análise e interpretação diacrítica 

 

Segundo Fogaça (2010), a análise diacrítica de objetos líticos é realizada 

através do reconhecimento das direções em que foram efetuadas as retiradas que dão 

forma aos instrumentos, bem como através do reconhecimento da sucessão cronológica 

destas mesmas retiradas. A interpretação diacrítica da peça, por sua vez, corresponde à 

compreensão da intenção e as consequências de cada gesto desencadeado durante o 

processo de confecção dos instrumentos.   

Ao centrar-se na análise diacrítica, Fogaça afirma que é necessária atenção a 

dois fenômenos característicos do lascamento das rochas: 1) “Toda retirada deixa na 

massa de origem um negativo de sua face inferior” e 2) “A face superior de uma lasca 

registra etapas anteriores do processo de lascamento” (FOGAÇA, 2010, p. 156-157). 

 

 

 



 

A partir desses dois postulados Fogaça propõe 

 

um pequeno esforço de raciocínio, a partir das seguintes premissas:

1) Se os estigmas da face inferior se formam em relação ao ponto de impacto 

(aplicação da força que destacará a lasca) e do eixo de debitage

imaginário em torno do qual se propaga a força); e

2) Ao ser retirada, a lasca deixa no bloco de origem um negativo de sua face 

inferior;

Então:

_ É possível identificar no bloco de origem a direção e a sucessão das lascas 

retiradas;

_ É possível i

de lascas retiradas previamente, determ

(FOGAÇA, 2010, p. 157)

 

Figura 

A partir desses dois postulados Fogaça propõe  

um pequeno esforço de raciocínio, a partir das seguintes premissas:

1) Se os estigmas da face inferior se formam em relação ao ponto de impacto 

(aplicação da força que destacará a lasca) e do eixo de debitage

imaginário em torno do qual se propaga a força); e 

2) Ao ser retirada, a lasca deixa no bloco de origem um negativo de sua face 

inferior; 

Então: 

_ É possível identificar no bloco de origem a direção e a sucessão das lascas 

retiradas; 

_ É possível identificar na face superior de uma lasca parcelas de negativos 

de lascas retiradas previamente, determinar sua direção e sua sucessão

(FOGAÇA, 2010, p. 157). 

Figura 6: Sequencia de lascamento. Tixier et. al. (1999). 
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um pequeno esforço de raciocínio, a partir das seguintes premissas: 

1) Se os estigmas da face inferior se formam em relação ao ponto de impacto 

(aplicação da força que destacará a lasca) e do eixo de debitagem (eixo 

2) Ao ser retirada, a lasca deixa no bloco de origem um negativo de sua face 

_ É possível identificar no bloco de origem a direção e a sucessão das lascas 

dentificar na face superior de uma lasca parcelas de negativos 

inar sua direção e sua sucessão 
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Uma vez que é possível identificar nos negativos de lascamento uma série de 

características que indicam a ordem cronológica e a direção das retiradas, é possível, 

emtão, em certos casos, estabelecer a sequência cronológica das retiradas que deram 

origem aos artefatos, ou pelo menos indicar uma hipótese principal referente a tal 

sequencial (figura 6). Desta maneira, “a diferenciação das sequências ou etapas de 

lascamento traduz-se pela interpretação do objetivo de cada retirada, individualmente, 

para em seguida relacioná-las a uma ou mais unidades tecno-funcionais" (HOELTZ, 

2007, p. 224). 

As Unidades Tecno-funcionais (UTFs) correspondem a “uma organização 

particular de retiradas cujas consequências técnicas agem em sinergia para aplicação de 

um caractere técnico remarcável e coerente” (VIANA, 2005, p.130). Assim,  

 

uma UTF se define como um conjunto de elementos e/ou características 

técnicas que coexistem em uma sinergia de efeitos. Uma parte distal ou 

proximal, um bordo, um talão, etc, são alguns dos elementos levados em 

conta. Um ângulo, um plano de secção, uma superfície, um gume, etc, 

constituem características técnicas participantes da definição de uma UTF 

(MELLO, 2005, p. 100-101). 

 

Em termos de funcionamento, os artefatos podem ser decompostos em três 

partes ou contatos: transformativa, preensiva e receptiva. De acordo com Mello (2005), 

é importante distinguir função (para que o instrumento serve) de funcionamento (como 

o instrumento é utilizado). Assim, a parte transformativa é aquela que entra em contato 

direto com matéria a ser trabalhada a fim de transformá-la, ao passo que a parte 

preensiva é destinada à preensão manual ou através de encabamento e a parte receptiva 

é aquela que recebe a energia necessária para por o objeto em ação. Todas estas partes 

podem sobrepor-se umas as outras, conforme figura 7. A relação entre as partes 

preensiva e transformativa dos artefatos ajuda a entender o seu funcionamento.   



 

Figura 7: Organização das partes 

adaptado de MELLO (2005). 

 

Uma UTF Transformativa pode ser decomposta

plano de corte (corpo ativo do instrumento, criado pela intersecção de duas superfícies, 

sendo próprio para uso) e plano de bico (uma “afiação” do plano de corte por meio 

retoques) (FOGAÇA, 2001; HOELTZ, 2005; VIANA, 2005; ME

figura 8. 

Figura 8: Organização do plano de corte, do plano de bico, da superfície plana oposta e do plano 

de seção tansversal, adaptado de Ramalho (2013)

Organização das partes receptivas (PR), preensivas (PP) e transformativas (PT), 

nsformativa pode ser decomposta em duas partes denominadas 

plano de corte (corpo ativo do instrumento, criado pela intersecção de duas superfícies, 

sendo próprio para uso) e plano de bico (uma “afiação” do plano de corte por meio 

retoques) (FOGAÇA, 2001; HOELTZ, 2005; VIANA, 2005; MELLO 2005)

Organização do plano de corte, do plano de bico, da superfície plana oposta e do plano 

de seção tansversal, adaptado de Ramalho (2013) 
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receptivas (PR), preensivas (PP) e transformativas (PT), 

em duas partes denominadas 

plano de corte (corpo ativo do instrumento, criado pela intersecção de duas superfícies, 

sendo próprio para uso) e plano de bico (uma “afiação” do plano de corte por meio de 

LLO 2005), conforme 

 

Organização do plano de corte, do plano de bico, da superfície plana oposta e do plano 
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*** 

 

Sem muito explorar o assunto, o objetivo deste capítulo foi revisar de forma 

sucinta as características básicas do processo de lascamento e das lascas debitadas, uma 

vez que a compreensão estas características fornece o subsidio necessário para definição 

da ordem cronológica dos lascamentos presentes sobre os artefatos líticos, bem como 

apontar algumas características da análise e da interpretação diacrítica. 

Dessa forma, equipados com estes conhecimentos, é possível seguirmos para o 

próximo capítulo, no qual é a apresentado a metodologia de análise e os resultados desta 

pesquisa.  
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CAPÍTULO V: METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Este capítulo corresponde ao corpo da pesquisa, sua extensão é maior que todos 

os capítulos anteriores juntos e refere-se apenas a análise de doze (12) instrumentos 

resgatados no sito RS-PS-07. Nas próximas páginas, portanto,  serão apresentados os 

passos relativos à organização da pesquisa e o resultado da análise. 

Baseado na proposta de Hoeltz (2005), o resultado da análise diacrítica será 

apresentado na forma de um roteiro de análise através do qual todos os instrumentos 

foram analisados individualmente. Através do roteiro de análise e das representações 

gráficas das peças (Volume II deste trabalho) é possível perceber como os artefatos 

foram confeccionados, isto é, torna-se possível estabelecermos a reconstrução mental 

das sequências de retiradas que originaram o instrumento. 

 

Roteiro para análise de Instrumentos  

 

1. Sítio: Nome / Número do sítio 

2. Peça: Número / nome de catálogo da peça  

3. Figura: Número da figura que representa desenho da peça (Volume II) 

4. Caracteres Físicos: 

a) Dimensões da peça: Comprimento (eixo morfológico maior ou eixo de 

debitagem das lascas) X Largura X Espessura 

b) Matéria-prima / origem: Tipo de rocha e sua origem (bloco, seixo, plaqueta, 

etc) / Afloramento ou seixo rolado de rio 

5. Elementos e Caracteres Tecnológicos: 

a) Suporte da peça: Bloco ou lasca 

b) Construção volumétrica: Descrição das partes da peça, proximal, distal e 

mesial de acordo com formas geométricas básicas. 

c) Quantidade de superfície cortical: Menos de 1 3� ; até 1 2�  ou mais de 1 2� . 
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d) Posição da superfície cortical: Lado 01 e Lado 02, parte proximal, mesial ou 

distal, ou combinações entre as mesmas além das especificações como central, direita, 

esquerda ou extremidades. 

e) Dimensão do maior negativo: Medir o comprimento do eixo de debitagem do 

maior negativo presente na peça, bem como sua largura. 

f) Morfologia geral dos negativos:  

Quanto ao comprimento: Curto (quando o comprimento – eixo de debitagem – 

limita-se à borda do artefato, não apresentando mais de 01 cm); Longo (quando o 

comprimento – eixo de debitagem – é maior que 01 cm, mas  não ultrapassando o centro 

da peça) e Muito Longo (quando o comprimento – eixo de debitagem –  ultrapassa o 

centro da peça). 

Quanto à largura: Delgado (quando o comprimento – eixo de debitagem – é 

maior que a largura); Longo (quando o comprimento – eixo de debitagem – é menor que 

a largura) ou Muito Largo (quando o comprimento – eixo de debitagem – é duas vezes 

menor que a largura). 

Ao compararem-se as dimensões dos negativos, bem como sua morfologia geral 

com os negativos dos instrumentos que compõem a coleção é possível estimar se 

eventuais detritos de lascamento (lascas residuais) originaram-se da manufatura dos 

instrumentos que compõem a coleção. 

g) Estrutura do núcleo (apenas para núcleos): paralelepípedo, cubóide, 

trapezoidal, piramidal, discóide, etc.  

h) Tipo de núcleo (apenas para núcleos): a) uma plataforma, todas as retiradas 

são executadas a partir de uma única plataforma; b) duas plataformas bidirecionais 

opostas, dois planos de percussão opostos entre si de tal forma que as retiradas tenham 

direções paralelas e em sentidos contrários (discóide); c) duas plataformas em ângulo, 

dois planos de percussão formando um ângulo entre si; d) múltiplas plataformas, 

retiradas efetuadas em todas as faces dos núcleos.  

i) Tipo de plataforma (apenas para núcleos): Trata-se da superfície que recebeu 

o golpe que destacou a lasca da rocha original, isto é, o talão. Pode ser a) liso, quando 

apresenta uma superfície plana ou irregular, característica de negativo de um único 

lascamento anterior; b) facetado, quando apresenta superfície irregular característica de 
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mais de um negativo anterior; c) natural, quando apresenta a superfície natural da rocha; 

d) ventral, quando se usa a superfície ventral de uma lasca com plano de percussão 

(HOELTZ, 1997. p. 63). 

6. Leitura da sequência de lascamentos:  

a) Identificar a sequência de lascamentos iniciando pelas últimas retiradas, 

aquelas que apresentam os estigmas de lascamento mais visíveis. 

b) Desenhar a peça (lado 01, lado 02, lateral esquerda e lateral direita) e numerar 

a sequência de retiradas (hipótese mais provável de sequência, pois muitas peças 

apresentam matéria-prima de má qualidade ou elevada quantidade de lascamento, de tal 

forma que a identificação exata das sequências é prejudicada).  

c) Identificar as UTFs a partir das diferentes composições das superfícies que as 

compõem, isto é a intersecção entre superfícies planas e planos de cortes/planos de bico, 

bem como a forma destas superfícies (planas, côncavas, convexas, irregulares); ângulo 

de plano de corte e plano de bico; delineação e extensão do gume, além de qualquer 

outra característica particular que se destaque.  

d) Colorir nos desenhos com diferentes cores16 as sequências de lascamentos que 

possuem um mesmo objetivo: descorticagem (marrom), organização de superfície plana 

(laranja), regularização / calibragem do volume da peça (azul), organização de plano de 

corte (vermelho), organização de plano de bico (amarelo) e organização de “superfície 

dupla” que simultaneamente pode servir tanto de plano de corte para uma UTF, quanto 

de superfície plana para outra (roxo). Posteriormente, faz-se necessário, identificar os 

negativos que compõem cada UTF (superfície plana, plano de corte e plano de bico). 

e) Conforme se procede a análise dos negativos das retiradas que compõem cada 

UTF, é possível perceber os motivos de cada retirada, o que corresponde a um gesto 

técnico pré-determinado que visa cumprir um objetivo técnico. Nesse sentido, “toda 

retirada é planejada antecipadamente, não existe acaso; acontecem eventualmente 

acidentes que podem ou não ser superados” (FOGAÇA, 2006, p. 19). Conforme Hoeltz,  

 

 

                                                           
16 Neste trabalho, foi utilizada a padronização de cores citadas, para facilitar a identificação do motivo das 
sequências de lascamento. 
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ao término da leitura de produção dos objetos líticos deverá ser possível 

indicar a operação de lascamento, o suporte, a construção volumétrica ou 

estrutura, o modo de organização das UTF transformativas e preensivas, as 

caracterizações destas UTF(s), enfim, todos os elementos e caracteres 

técnicos que auxiliaram na reconstituição de produção da peça.  A partir 

destas interpretações será possível definir como e por que os instrumentos 

foram produzidos; e, ao comparar os objetos, definir quem os produziu 

(HOELTZ, 2005, p. 127). 

 

f) Junto da sumária descrição das UTFs preensivas serão inseridas imagens 

representativas de possíveis esquemas de preenão das peças, sugeridos a partir da 

distribuição das UTFs dos instrumentos. A partir das possíveis formas de preensão, bem 

como dos reconhecimento das UTFs transformativas é possível a idealização das formas 

de funcionamento dos artefatos.  

g) Após análise de todas as peças, compará-las entre si a fim de elaborar 

tecnotipos a partir de Elementos e Caracteres Tecnológicos identificados: apontar o 

esquema de produção (obtenção do suporte por debitagem, façonnage ou através de 

reaproveitamento de núcleo), a tecnologia de produção (bifacial, trifacial, lascas não 

preparadas ou retocadas) e a funcionalidade, isto é, a forma da distribuição das UTFs ao 

redor da peça. 

É importante salientar que as características aqui apresentadas para a formação 

de tipos: esquema de produção, tecnologia de produção e distribuição de UTFs 

correspondem a caracteres que selecionei com a intenção de elaborar tipos que 

poderiam representar a manifestação de esquemas operatórios socialmente produzidos e 

manifestos nos artefatos. A escolha destas características não foi, porém, aleatória, 

tendo baseado-se nos estudos desenvolvidos por Hoeltz (2005). 

Ademais, de acordo com Fogaça a “criação de tipos é inerente a toda 

organização do mundo exterior (...)”, assim, segundo o autor, mesmo em 

 

um estudo que se queira tecnológico, que vise alcançar fenômenos 

dinâmicos, ‘tipologias’ são estabelecidas: quanto a origem das categorias de 

vestígios líticos numa ou outra etapa da cadeia operatória, quanto a 

recorrência de morfologias tecnológicas (lascas de reavivagem de 
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instrumentos, núcleos com planos de percussão ortogonais etc), quanto a 

ocorrência de acidentes de lascamento, entre outros.  

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, 2001, p. 125). 

 

Além disso, segundo Viana, é necessária a criação de 

 

tipologias dinâmicas – “tipologias de relações”, que  permitem tratar 

de problemas específicos, como a invenção ou a construção técnica, 

bem como tornam mais apropriada a discussão acerca da relação entre 

fenômenos técnicos e fenômenos sociais ou tecnotipos, como  propõe   

Boëda (1997), para se referir a um conjunto de instrumentos com 

características específicas reunidas a  partir de estigmas tecnológicos 

de produção e utilização (função e funcionamento) e constituído por 

uma matriz genética particular (VIANA, 2005, p. 69). 

 

Para melhor demonstrar os critérios utilizados para elaboração dos tecnotipos, 

estes são apresentados nas tabelas 2, 3 e 4, nas quais são apresentados, respectivamente, 

os instrumentos cujos suportes foram obtidos por façonnage, os instrumentos cujo 

suporte foi obtido por debitagem e os instrumentos cujo suporte foi obtido por 

reaproveitamento de um núcleo. 

Ainda faz-se necessário abordar os critérios para o estudo dos resíduos de 

lascamento, isto é, as lascas destinadas ao lixo, produtos dos processos de redução das 

peças (não há critérios para descrição de núcleos residuais porque os mesmos estavam 

ausentes na coleção do sítio estudado). Estas peças residuais não apresentam sequências 

de lascamentos ou indícios de utilização, tratam-se portanto de  refugo da confecção dos 

instrumentos. No entanto, o estudo deste material pode fornecer informações 

importantes acerca da cadeia operatória de produção dos artefatos.  

Para estudos dos resíduos de lascamento do sítio RS-PS-07 tive por base a 

proposta de análise apresentada em Hoeltz & Dias (1997). Nesta proposta, são 

considerados os seguintes critérios: 
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Roteiro para análise dos resíduos de lascamento 

 

1. Sítio: Nome / Número do sítio 

2. Peça: Número / nome de catálogo da peça  

3. Figura: As lascas residuais não foram representadas através de desenhos 

4. Caracteres Físicos: 

a) Dimensões da peça: Comprimento (eixo morfológico maior ou eixo de 

debitagem das lascas) X Largura X Espessura 

b) Matéria-prima / origem: Tipo de rocha e sua origem (bloco, seixo, plaqueta, 

etc.). 

5. Elementos e Caracteres Tecnológicos Gerais: 

a) Construção volumétrica: Descrição geométrica geral da peça. 

b) Quantidade de superfície cortical na face dorsal: Menos de 1 3� ; até 1 2�  ou 

mais de 1 2� . 

c) Morfologia geral da peça: Quadrangular, trapezoidal, circular, retangular, 

etc. 

d) Morfologia dos negativos: 

Quanto ao comprimento: Curto (quando o comprimento – eixo de debitagem – 

limita-se à borda do artefato, não apresentando mais de 01 cm); Longo (quando o 

comprimento – eixo de debitagem – é maior que 01 cm, mas  não ultrapassa o centro da 

peça) e Muito Longo (quando o comprimento – eixo de debitagem –  ultrapassa o centro 

da peça). 

Quanto à largura: Delgado (quando o comprimento – eixo de debitagem – é 

maior que a largura); Longo (quando o comprimento – eixo de debitagem – é menor que 

a largura) ou Muito Largo (quando o comprimento – eixo de debitagem – é duas vezes 

menor que a largura). 

Ao compararem-se as dimensões dos negativos, bem como sua morfologia geral 

com os negativos dos instrumentos que compõem a coleção é possível estimar se 
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eventuais detritos de lascamento (lascas residuais) originaram-se da manufatura dos 

instrumentos que compõem a coleção. 

5.A. Elementos e Caracteres Tecnológicos Específicos para Lascas: 

a) Tipo de lasca 

Lasca Cortical/Semi-cortical: Corresponde a lascas relacionadas às primeiras 

etapas de lascamento. 

Lasca de Preparação: Corresponde a um estágio de lascamento mais avançado, 

no qual a superfície cortical da rocha já foi removida e, portanto, a parte dorsal da lasca 

apresenta negativos de lasca removidos anteriormente (lasca removida durante a 

descorticagem). Apresentam plano de percussão pronunciado e largo indiferente do 

tamanho da lasca. 

Lasca de Biface: Lascas de pequena espessura com perfil longitudinal 

levemente curvo, seu plano de percussão é estreito formando um lábio. Origina-se do 

acabamento de peças bifaciais, podendo, inclusive, ser consequência do retoque. São 

produtos posteriores às lascas de preparação.  

Escamas de retoque: Produto do retoque que se diferencia das lascas de biface 

por serem de menor tamanho (em geral não apresentam mais de 01 cm). São finas, 

apresentam talão reduzido, puntiforme ou ausente e sem formação de lábio.   

Lasca de borda: Seu talão foi a borda de um artefato bifacial. Identifica-se tal 

borda pela presença de negativos de retiradas anteriores perpendicular ao ponto de 

impacto.  

Lascas com fratura “Siret”: Produzidas por acidentes de lascamento. Apresenta 

fratura paralela ao eixo longitudinal da lasca a partir do ponto de impacto (eixo de 

debitagem). 

Lasca Fragmentada: Lasca incompleta, mantendo, porém, mais da metade de 

sua totalidade. 

Fragmento de lasca: Lasca incompleta, correspondendo a menos da metade de 

sua totalidade. 

Lasca de reavivamento: Tratam-se tanto de lascas de preparação quanto lascas 

de bifaces que apresentam, porém, aresta dorsal do plano de percussão gasta. 
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b) Tipo de plano de percussão (talão): Trata-se da superfície que recebeu o 

golpe que destacou a lasca da rocha original, isto é, o talão. Pode ser a) liso, quando 

apresenta uma superfície plana ou irregular, característica do negativo de um único 

lascamento anterior; b) facetado, quando apresenta superfície irregular característica de 

mais de um negativo anterior, geralmente indica preparo do plano de percussão; c) 

natural ou parcialmente natural, quando apresenta a superfície natural da rocha, 

indicando os primeiros estágios de lascamento. 

d) Morfologia do plano de percussão (talão): a) Triangular, decorrente da ação 

de um percutor duro atrás de uma aresta do núcleo; b) “em asa”, decorrente da ação do 

percutor sobre uma superfície plana; c) linear/puntiforme, geralmente associado ao 

retoque, apresenta-se muito estreito, linear, e pode-se observar claramente o ponto de 

impacto da batida que destacou a lasca do núcleo, podendo ou não apresentar “cornija” 

(uma saliência formando um lábio).  

c) Ponto de impacto: Local que recebeu o impacto que destacou a lasca do 

núcleo, podendo caracterizar-se como: a) ausente; b) único, indicando que um único 

golpe foi suficiente para destacar a lasca; ou c) múltiplo, indicando que foram 

necessários múltiplos golpes para destacar a lasca. 

d) Canto dorsal do plano de percussão (talão): Canto externo do talão é aquele 

que antes da debitagem constituía-se como a borda do plano de percussão. Pode 

apresentar-se: a) facetado, indicando o preparo da plataforma de debitagem; ou b) não 

facetado, indicando que a plataforma de debitagem não foi preparada antes da remoção 

da lasca. 

No entanto, o resultado da análise dos resíduos de lascamento não será 

apresentado em forma de roteiro como o resultado da análise dos instrumentos, mas sim 

na forma de dados tabulados, com o intuito de facilitar a sua visualização (tabela 1). 

 

Análise dos artefatos líticos do sítio RS-PS-07 

 

Neste trecho, são apresentados os resultados da análise diacrítica, incluindo os 

roteiros de análise com a sequência de lascamento dos dozes (12) instrumentos do sítio 

RS-PS-07. As tabelas 1, 2, 3 e 4  apresentam, respectivamente, o resultado do estudo 
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das lascas residuais, os critérios para elaboração dos tipos de instrumentos cujo suporte 

foi obtido por fraçonnage, os critérios para elaboração dos tipos de instrumentos cujo 

suporte foi obtido por debitagem e os critérios para elaboração dos tipos de 

instrumentos cujo suporte foi obtido através do reaproveitamento de núcleos. 

Para facilitar a leitura dos resultados sugere-se ao leitor que tenha em mãos 

também o Volume II deste trabalho, onde são apresentadas as representações gráficas 

dos artefatos. Assim, podemos acompanhar no Volume I a descritas as sequências de 

lascamentos, enquanto acompanhamos no Volume II a descrição dos lascamentos 

visualizando a sua representação gráfica.   
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Roteiro para análise de Instrumentos  

1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-3 

3. Figura: 02 

4. Descrição sumária: Artefato sobre lasca. Apresenta três UTFs 

Transformativas com UTF Preensiva associada à região cortical e ao talão. 

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 11,7 x 8,0 x 3,0 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Lasca 

b) Construção volumétrica: Retangular com porção proximal e distal 

trapezoidal. 

c) Quantidade de superfície cortical: Menos de 1 3�  

d) Posição da superfície cortical: Lago 01 (face dorsal): Central 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 3,5 x 10,0 

f) Morfologia geral dos negativos: Longos / Largos 

g) Peso (g): 220 g 

7. Leitura da sequência de lascamentos:  

Lado 01 (face dorsal) 

a) O Artefato trata-se de uma lasca debitada. Aparentemente, os negativos 0, 1A, 

1B, 2 e 3 negativos longos (em sua maioria); largos; planos; e centrípetos, 

correspondem a negativos removidos do núcleo antes da debitagem da lasca. Os 

negativos 0, 1A, 2 e 3 corresponderiam ao plano de corte da UTF (T) A (vermelho), 

enquanto 1B corresponderia à superfície plana da UTF (T) B (laranja), havendo sobre 

eles possíveis micro-lascamentos de borda provocados por uso (DIAS; HOELTZ, 2006) 

ou negativos de reavivagem de gume.   



77 
 

b) Após a debitagem da lasca ter-se-ia seguido uma sequência de retoques 

estendidos desde a porção mesio-proximal esquerda até a extremidade distal da peça 

(sequência em amarelo) auxiliando na formação do plano de bico da UTF A.  

c) Três pequenas retiradas, 4A, 4B e 4C (azul), teriam sido executadas a fim de 

regularizar a peça. Na extremidade proximal, junto ao talão, encontram-se os negativos 

4A e 4B que ajudariam a adequar tal extremidade para preensão. Na extremidade distal 

direita, o negativo 4C ajudaria a delinear o gume da UTF(T) B, auxiliando na imposição 

de uma forma mais retilínea, e ao mesmo tempo tornando a extremidade distal da 

UTF(T) A menor e mais pontiaguda. Estes três negativos são curtos; largos; planos; e 

centrípetos. 

d) Na zona central da peça foi mantida a superfície natural da rocha (cinza). 

Lado 02 (face ventral) 

a) A face ventral da lasca, negativo 1 (roxo, lado 2), teria servido de superfície 

plana para UTF(T) A e ao mesmo tempo teria servido de plano de corte para as UTF(T) 

B e C. 

b) Duas pequenas sequências de retoques teriam sido executadas sobre o 

negativo 1 (roxo, lado 2): a primeira seria composta por um conjunto de quatro 

negativos de retoques na porção mesio-distal esquerda (sequência em amarelo maior), 

auxiliando na construção do plano de bico da UTF(T) B; a segunda seria composta por 

um conjunto de três negativos de retoques na porção mesio-proximal (sequência em 

amarelo menor), responsáveis por impor certa concavidade nesta parte da borda do 

instrumento, auxiliando na composição do plano de bico da UTF(T) C.  

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na porção medio-distal esquerda e na extremidade distal da peça (em 

relação ao lado 01). Composta pelos negativos 0, 1A, 2 e 3 (plano de corte - vermelho), 

além da sequência de retoques sobre estes negativos (em amarelo). Apresentaria como 

superfície plana parte do negativo 1 (lado 02 - roxo), face ventral da lasca. Estende-se 

por aproximadamente 11,0 cm. 

Retoque: Contínuo, convexo, curto, muito oblíquo, escamoso e direto. 

Plano de Corte: 60° Plano  
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Plano de Bico: 60° Plano  

UTF(T) B 

Localizada na porção mesio-distal direita (em relação ao lado 2). Composta 

parcialmente pelo negativo 1 (plano de corte, roxo, lado 2), face ventral da lasca, e a 

sequência de retoques sobre tal face (em amarelo, sequência maior, quatro negativos). 

Apresentaria como superfície plana o negativo 1B (laranja, lado 1), face dorsal da lasca. 

Estende-se por aproximadamente 7,0 cm.  

Retoque: Contínuo, retilíneo, curto, muito oblíquo, escamoso e bifacial. 

Plano de Corte: 40° Plano  

Plano de Bico: 50° Plano  

UTF(T) C 

Localizada na porção mesio-proximal esquerda da peça (em relação ao lado 2). 

Composta parcialmente pelo negativo 1 (roxo, lado 2), face ventral da lasca, e pela 

sequência de retoques sobre está superfície (em amarelo, sequência menor, três 

negativos). Apresentaria como superfície plana o negativo 1B (laranja, lado 1), face 

dorsal da lasca.  

Retoque: Contínuo, côncavo, curto, abrupto, escamoso e inverso. 

Plano de Corte: 50° Plano  

Plano de Bico: 70° Plano  

 

UTF(P) 

Localizada na porção mesio-proximal da peça. Está relacionada à zona cortical 

central, ao talão e porção meio-proximal. Sobrepõe-se totalmente ou em partes as 

UTF(T) A, B e C. 

 

 

 

 



 

Esquema de preensão 1:

 

Esquema de preensão 2:

 

Esquema de preensão 1: 

reensão 2: 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-4 (A) 

3. Figura: 03 

4. Descrição sumária: Artefato sobre lasca. Apresenta quatro UTFs 

Transformativas e uma UTF Preensiva associada à zona cortical. Trata-se, 

possivelmente, de um instrumento de ocasião.  

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 19,0 x 10,5 x 3,5 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Lasca 

b) Construção volumétrica: Quadrangular com porção distal triangular e 

proximal trapezoidal. 

c) Quantidade de superfície cortical: Até 1 2�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01(face dorsal): lateral esquerda 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 5,0 x 9,3 

f) Morfologia geral dos negativos: Curtos e Longos / Largos 

g) Peso (g): 880g 

7. Leitura da sequência de lascamentos:  

Lado 01 

a) Os negativos 1A, 1B, 2A, 2B, 2C e 3 corresponderiam  à negativos de 

retiradas efetuadas antes da debitagem do suporte.  

b) Os negativos 1A e 1B (marrom) estariam relacionados à descorticagem do 

bloco. Sendo 1A longo; largo; plano; e centrípeto e 1B apenas um resíduo de 

lascamento. 

c) Os negativos 2A, 2B e 2C (vermelho) seriam curtos; largos; planos; e 

centrípetos. Corresponderiam aos planos de corte das UTF (T) A, C e D, 

respectivamente. 
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d) O negativo 3 (roxo, lado 1) é longo; largo; plano; e centrípeto. Serviria tanto 

de superfície plana para a confecção do plano de bico da UTF(T) B, quanto plano de 

corte para UTF(T) C.   

e) O artefato seria finalizado por pequena sequência de retoques (em amarelo, 

lado 1) sobre os negativos 2A, 2B/3 e 2C. Sobre o negativo 2A a sequência de retoques 

ajudaria a impor sobre a peça uma terminação em ponta, auxiliando na criação da 

UTF(T) D, enquanto sobre os limites entre os negativos 2B e 3 a sequência de retoques 

impõe uma convexidade naquela região da peça, auxiliado na criação da UTF(T) C. Por 

fim, a sequência de retoques efetuados sobre o negativo 2C impõe na borda da peça um 

gume retilíneo, auxiliando na criação da UTF(T) A.  

d) Toda a lateral esquerda da peça permanece com a superfície cortical.  

Lado 02 

a) Corresponde a face ventral da lasca, negativo 1 (roxo, lado 2). Em sua maior 

parte, teria servido como plano de corte para a confecção dos negativos de retoque das 

UTF(T) C e D. Na porção mesial da peça, porém, nota-se que uma sequência de micro-

retoques (amarelo, lado 2), criados a partir da percussão sobre o negativo 3 (roxo, lado 

1), criaria uma certa concavidade na borda do instrumento, auxiliando a composição da 

UTF(T) B. 

b) Na extremidade distal há dois negativos, 2A e 2B (laranja, lado 2), longos; 

delgados; centrípetos; e côncavo, que teriam por função auxiliar na construção de uma 

superfície plana para a UTF (T) A.  

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na porção distal direita da peça (relação ao lado 1). É composta pela 

retirada 2C (plano de corte - vermelho) e a sequência de retoques presente (plano de 

bico - amarelo) impõe à peça um gume retilíneo. Os negativos 2A e 2B (laranja, lado 

02) referem-se à superfície plana. Estende-se por aproximadamente 5,5 cm. 

Retoque: Contínuo, retilíneo, curto, abrupto, escamoso e direto. 

Plano de Corte: 80º Plano  

Plano de Bico: 70º Plano  
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UTF(T) B 

Localizada na porção mesial esquerda da peça (em relação ao lado 2), apresenta 

parte do negativo 1 (roxo, lado 2 – face ventral) como plano de corte, havendo sobre 

este uma série de micro-retiradas (em amarelo) efetuadas a partir do negativo 3 (lado 1, 

roxo, superfície plana), que constituem o plano de bico. Os micro-retoques teriam por 

função delinear o gume impondo-lhe uma concavidade característica dessa parte do 

instrumento. Estende-se por aproximadamente 5,0 cm. 

Retoque: Contínuo, retilíneo, curto, abrupto, escamoso e direto 

Plano de Corte: 80º Plano  

Plano de Bico: 70º Plano  

UTF(T) C 

Localizada na porção mesio-proximal da peça, lateral direita (em relação ao lado 

1) formada pelos negativos 2A e 3 (vermelho e roxo, respectivamente, lado 1) e uma 

pequena sequência de retoques (em amarelo) que impõe a essa parte da peça uma 

convexidade. Apresentaria o negativo 1 (roxo, lado 2) como superfície plana. Estende-

se por aproximadamente 3,0 cm. 

Retoque: Contínuo, convexo, curto, muito oblíquo, escamoso e direto. 

Plano de Corte: 80º Plano  

Plano de Bico: 60º Plano  

UTF(T) D 

Localizada na porção proximal direita (em relação ao lado 01) é composta pelo 

negativo 2A e uma sequência de retoques (em amarelo) sobre este negativo. Esta 

sequência é executada de forma retilínea, impondo, na extremidade proximal da peça, 

uma terminação pontiaguda. Apresentaria o negativo 1 (roxo, lado 02) como superfície 

plana. Estende-se por aproximadamente 6,5 cm. 

Retoque: Parcial, retilíneo, muito oblíquo, escamoso e direto 

Plano de Corte: 50º Plano  

Plano de Bico: 50º Côncavo  

 



 

UTF(P) 

Localizada em toda lateral esquerda da peça, em relação ao lado 01, associada à 

zona cortical.   

Esquema de preensão

Esquema de preensão 2: 

Localizada em toda lateral esquerda da peça, em relação ao lado 01, associada à 

reensão 1: 
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Localizada em toda lateral esquerda da peça, em relação ao lado 01, associada à 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-4 (B) 

3. Figura: 05 

4. Descrição sumária: Artefato sobre lasca. Apresenta uma única UTF 

Transformativa caracterizada por leve concavidade confeccionada através de micro-

retoques e UTF Preensiva associada à região cortical. Trata-se, possivelmente, de um 

instrumento de ocasião.  

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 11,7 x 7,5 x 2,5 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Lasca 

b) Construção volumétrica: Quadrangular, com parte proximal e distal 

trapezoidal. 

c) Quantidade de superfície cortical: Mais de 1 2�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01(face dorsal): mesial direita até 

extremidade distal 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 3,5 x 8,0 

f) Morfologia geral dos negativos: Longos / Largos 

g) Peso (g): 240g 

7. Leitura da sequência de lascamento:  

Lado 01(Face dorsal) 

a) Instrumento confeccionado sobre lasca. Apresenta em sua face dorsal (lado 

01) três negativos (1, 2A e 2B) - possivelmente marcas de retiradas efetuadas antes de 

debitagem do suporte. Sendo que o negativo 1 corresponderia à superfície plana da UTF 

(T) A, tratando-se de um negativo longo, largo, plano e centrípeto. 

b) Toda a lateral direita da peça (em relação ao lado 01) permanece coberta por 

superfície natural. 
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Lado 02 (Face ventral) 

a) Corresponde à face ventral da lasca. Apresenta o negativo 1 (vermelho - plano 

corte), sobre o qual há uma sequência de retoques (em amarelo).  

b) Os negativos 3A e 3B teriam por finalidade regularizar a extremidade distal 

da peça, a fim de facilitar a preensão. São negativos, no geral, longos, largos, planos e 

centrípetos. 

c) Os negativos 2B, 2C e 2D pertenceriam à lateral direita do instrumento (em 

relação ao lado 01, isto é, lateral esquerda em relação ao lado 02), mas são visíveis a 

partir da face ventral da lasca e corresponderiam a negativos de retiradas efetuadas antes 

da debitagem do suporte. 

d) O negativo 2A pertenceria à lateral esquerda do instrumento (em relação ao 

lado 01, isto é, lateral direita em relação ao lado 02), mas é visível a partir da face 

ventral da lasca e corresponderia, também, a um negativo de retirada efetuada antes da 

debitagem do suporte. 

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na porção mesial direita da peça (em relação ao lado 02), seria 

composta pelo negativo 1 (lado 02) e pela sequência de retoques (em amarelo) efetuada 

sobre ele. Apresentaria como superfície plana o negativo 1A (laranja - lado 01). 

Estende-se por aproximadamente 5,0 cm. 

Retoque: Contínuo, retilíneo, curto, oblíquo, escamoso e inverso. 

Plano de Corte: 40º Plano  

Plano de Bico: 50º Plano  

UTF(P) 

Localizada na lateral direita da peça (em relação ao lado 01), estando associada à 

superfície cortical. 

 

 

 



 

Esquema de preensão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reensão 1: 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-6 

3. Figura: 04 

4. Descrição sumária: Instrumento sobre lasca. Apresenta uma UTF 

Transformativa e UTF Preensiva associada à zona cortical. Trata-se, possivelmente, de 

um instrumento de ocasião.  

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 8,7 x 11,5 x 3,3 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Lasca 

b) Construção volumétrica: Retangular como porção mesial e distal trapesoidal. 

c) Quantidade de superfície cortical: Até 1 2�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01(face dorsal): lateral direita  

e) Dimensão do maior negativo (cm): 8,0 x 7,0 

f) Morfologia geral dos negativos: Curtos e Longos / Largos 

g) Peso (g): 400g 

7. Leitura da sequência de lascamentos:  

Lado 01 

a) Os negativos 0A, 0B, 0C e 0D corresponderiam a marcas deixadas por lascas 

removidas antes da debitagem do suporte. São negativos curtos, com exceção de 0B 

(longo), largos, planos e centrípetos. O negativo 0B (vermelho) serviria como plano de 

corte funcional sobre o qual há aparentemente possíveis micro-lascamentos de borda 

provocados por uso (DIAS; HOELTZ, 2006). Os demais negativos, 0A, 0C e 0D (em 

marrom) auxiliariam na preensão do instrumento, junto da parte cortical (cinza). 

b) O negativo 1 é longo, largo, côncavo e centrípeto. Assim como os demais, 

teria como função regularizar a zona preensiva da peça na extremidade distal, tendo sido 

executado após a debitagem do suporte. 



 

Lado 02 

a) Corresponde à face ventral da lasca, negativo 1 (lado 02), não havendo 

evidências de modificações, apenas algumas retiradas espaçadas nas bordas da peça, 

porção mesial e distal, mas estas no entanto seriam con

Descrição das UTFs

UTF(T) A 

Localizada na porção mesial esquerda da peça (em relação ao lado 01)

negativo 0B (lado 1 - vermelho) como plano de corte funcional. Apresenta o negativo 1 

(lado 02 - laranja) como superfície plana. Estende

Plano de Corte Funcional: 40º Plano 

UTF(P) 

Composta pela zona cortical na lateral esquerda da peça (em relação ao lado 01), 

pelos negativos 0A, 0C, e 0D (lado 01) além da porção direita da face ventral (lado 02).

Esquema de preensão 1:

 

 

face ventral da lasca, negativo 1 (lado 02), não havendo 

evidências de modificações, apenas algumas retiradas espaçadas nas bordas da peça, 

porção mesial e distal, mas estas no entanto seriam consequência de fraturas naturais.

Descrição das UTFs 

Localizada na porção mesial esquerda da peça (em relação ao lado 01)

vermelho) como plano de corte funcional. Apresenta o negativo 1 

laranja) como superfície plana. Estende-se por aproximadamente 8,0 cm.

orte Funcional: 40º Plano  

Composta pela zona cortical na lateral esquerda da peça (em relação ao lado 01), 

pelos negativos 0A, 0C, e 0D (lado 01) além da porção direita da face ventral (lado 02).

Esquema de preensão 1: 
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face ventral da lasca, negativo 1 (lado 02), não havendo 

evidências de modificações, apenas algumas retiradas espaçadas nas bordas da peça, 

de fraturas naturais. 

Localizada na porção mesial esquerda da peça (em relação ao lado 01), tendo o 

vermelho) como plano de corte funcional. Apresenta o negativo 1 

se por aproximadamente 8,0 cm. 

Composta pela zona cortical na lateral esquerda da peça (em relação ao lado 01), 

pelos negativos 0A, 0C, e 0D (lado 01) além da porção direita da face ventral (lado 02). 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-9 (A) 

3. Figura: 06 

4. Descrição sumária: Artefato bifacial sobre bloco com adelgaçamento bifacial 

em sua extremidade distal. Apresenta esta extremidade convexa totalmente delineada 

por retoques. Embora esteja fragmentado em sua porção mesio-distal aparentemente 

trata-se de um artefato “bumerangóide” devido à presença de curvatura em sua lateral 

direita (em relação ao lado 01). 

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 13,0 x 7,7 x 5,3 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Bloco 

b) Construção volumétrica: Retangular alongado com porção distal convexa. 

c) Quantidade de superfície cortical: Menos de 1 3�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01: córtex ausente; Lado 02: Mesio-

distal central  

e) Dimensão do maior negativo (cm): 5,2 x 7,2 

f) Morfologia geral dos negativos: Curtos e Longos / Largos 

g) Peso (g): 520g 

7. Leitura da sequência de lascamentos:  

Lado 01 

a) Aparentemente o negativo 0 (lado 01 - marrom) representaria um resíduo dos 

primeiros lascamentos cujo objetivo era dar forma inicial ao bloco. Os negativos 1A, 1B 

e 1C (lado 01 - azul) teriam por finalidade regularizar a lateral direita da peça, a fim de 

auxiliar na definição da UTF preensiva. No geral, todos estes negativos são longos ou 

muito longos, largos, planos e centrípetos.  
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b) O negativo 2 (azul, lado 01) teria por finalidade adelgaçar a extremidade 

distal do artefato, além de regularizá-lo, tornando tal extremidade mais delgada. Trata-

se de um negativo muito longo, largo, côncavo e centrípeto. 

c) Na sequência, o artesão teria preparado o plano de corte da UTF(T) A, 

representado pelos negativos 3A, 4A e 4B (vermelho, lado 01). São negativos longos, 

largos, planos e centrípetos. 

d) O negativo 3B (laranja, lado 01) teria por função servir de superfície plana 

para a UTF(T) B. Trata-se de um negativo longo, muito largos, plano e centrípetos. 

Nota-se, contudo, uma pequena sequência de retoques (em amarelo) sobre este negativo, 

o que pode indicar reavivagem de gume. 

d) A peça é regularizada para preensão através dos negativos 5A e 5B. 

Negativos curtos, largos, convexos e centrípetos.  

e) A lateral mesio-distal esquerda da peça (em relação ao lado 01) teria sido 

finalizada por uma série de retoques bifaciais (sequência em amarelo), relacionados à 

UTF(T) A. Além de formar o plano de bico da UTF(T) A, este retoques teriam por 

finalidade auxiliar a impor a sua convexidade característica. 

f) Na porção mesial da peça, próximo à zona fraturada, há uma série de micro-

retiradas e marcas de esmagamento por percussão múltipla (em verde) relacionadas à 

UTF(P). 

Lado 02 

a) Resíduos de lascamento relacionadas às primeiras etapas de façonnage, que 

poderiam estar relacionados aos negativos 1, 2A e 2B (marrom). Negativos longos, 

largos, convexos e possivelmente centrípetos. 

b) Na sequência, o artesão teria realizado algumas retiradas a fim de regularizar 

a lateral direita (em relação ao lado 02). Estas retiradas seriam representadas pelos 

negativos 3A e 3B (azul). Tratam-se de negativos longos, largos, convexos e planos, 

centrípetos, mas que juntos impõem uma certa convexidade a lateral direita da peça, 

bem como ao seu plano de seção transversal, auxiliando na criação da UTF(P). 

c) Os negativos 4, 5, 7 (laranja, lado 02) teriam por finalidade a criação de 

superfícies planas para a UTF(T) A. São negativos longos, largos, planos e centrípetos. 

Sobre tais negativos teriam se efetuado uma sequência de retoques (em amarelo) cuja 
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finalidade seria não só auxiliar na criação do plano de bico da UTF(T) A, mas também 

delinear a extremidade distal da peça, a fim de impor sobre ela sua convexidade 

característica.  

d) O plano de corte da UTF(T) B seria formado pelo negativo 6 (vermelho, lado 

02), trata-se de um estigma longo, muito largo, plano e centrípeto, ajustado mediante 

negativos menores: 8, 9 e 10 (vermelho, lado 02) - negativos curtos, largos, planos e 

centrípetos que não apenas teriam por função auxiliar na criação de planos de cortes, 

mas também auxiliar na imposição da convexidade característica do gume. Esta 

característica seria aprimorada mediante a sequência de retoques (em amarelo) que 

ajudam a formar o plano de bico da UTF(T) A. 

5) A zona preensiva da peça é ajustada através dos negativos 11A, 11B e 11C 

(verde), negativo curtos, largos, em sua maioria, convexos e centrípetos, além de uma 

sequência de esmagamentos por percussão múltipla presentes na porção mesial direita 

da peça (em verde). 

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na porção mesio-distal esquerda da peça (em relação ao lado 01), é 

composta pelos negativos 3A, 4A e 4B (vermelho, plano de corte, lado 01) e pela 

sequência de retoques a eles sobreposta (em amarelo, plano de bico, lado 01). Apresenta 

como superfície plana os negativos 4, 5 e 7 (lado 2), negativos sobre os quais há uma 

série de retoques. Estende-se por aproximadamente 5,5 cm. 

Retoques: Contínuos, convexos, curtos, muito oblíquos, escamosos e bifaciais 

Plano de Corte: 40º Plano  

Plano de Bico: 60º Plano  

UTF(T) B 

Localizada na porção distal esquerda da peça (lado 02). Composta pelos 

negativos 6, 8, 9 e 10 (vermelho, lado 01, plano de corte) e pela sequência de retoques a 

eles sobrepostas (amarelo, lado 01, plano de bico). Apresenta como superfície plana o 

negativo 3B, lado 01. Estende-se por aproximadamente 5,0 cm. 

Retoques: Contínuos, convexos, curtos, muito oblíquos, escamosos e bifaciais. 



 

Plano de Corte: 60º Plano (

Plano de Bico: 50º /

UTF(P) 

Localizada na porção mesial da peça, está associada à zona cortical da peça, a 

suas laterais, bem como a parte fraturada. 

Esquema de preensão 1:

Esquema de preensão 2:

Plano de Corte: 60º Plano (negativos 6, 8B, 9 e 10) 

Plano de Bico: 50º / 60º Plano (sequência COR) 

Localizada na porção mesial da peça, está associada à zona cortical da peça, a 

suas laterais, bem como a parte fraturada.  

Esquema de preensão 1: 

Esquema de preensão 2: 
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Localizada na porção mesial da peça, está associada à zona cortical da peça, a 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-9 (B) 

3. Figura: 07 

4. Descrição sumária: Artefato de grande porte sobre núcleo. Aparentemente 

trata-se de um núcleo reaproveitado. Apresenta três UTFs transformativas e UTF 

preensiva sobreposta sobre estas. 

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 11,3 x 10, 0 x 5,5 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Sem informação superfície natural ausente 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Sem informação superfície natural ausente  

b) Construção volumétrica: Circular 

c) Quantidade de superfície cortical: Ausente 

d) Posição da superfície cortical: Ausente 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 5,9 x 4,5 

f) Morfologia geral dos negativos: Curtos e Longos / Largos 

g) Peso (g): 660g 

h) Estrutura do núcleo (apenas para núcleos): Discóide  

i) Tipo de núcleo (apenas para núcleos): Duas plataformas opostas e convexas 

delimitadas por um plano de intersecção 

j) Tipo de plataforma (apenas para núcleos): Liso  

7. Leitura da sequência de lascamento:  

Lado 01 

a) O negativo 1 (marrom, lado 01) corresponderia a um resíduo das primeiras 

sequências de lascamento, apresentando uma superfície mais pronunciada, como um 

"degrau". Esse efeito “degrau” teria sido constituído, possivelmente, em decorrência de 

um acidente de lascamento quando da debitagem da lasca, cujo negativo é representado 

por 2D (lado 01). O negativo 1 é longo, largo e plano, não sendo evidente seu sentido. 
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b) A sequência de lascamentos teria seguido sentido horário, mediante os 

negativos 2A, 2B, 2C, 2D e 2E, no geral, relacionados à descorticagem do bloco. 

Tratam-se de negativos longos, largos, centrípetos. Em seguida, no sentido horário, 

seguiram-se os negativos 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, no geral, negativos curtos, largos, planos 

e centrípetos (com exceção de 3B que é longo), tais retiradas ajudariam a impor na peça 

seu formato circular. Tal forma circular seria finalizada mediante os negativos 5A, 5B, 

5C, negativos curtos, largos, planos, centrípetos e pelos negativos 6, 7, 8 e 9, no geral 

longos, largos ou delgados, planos e centrípetos. 

c) Os negativos 2A, 2B, 2C, 3B, 4A, 4B, 5A, 7, 8 e 9 (laranja, lado 01) teriam 

por finalidade compor superfícies planas paras as UTF(T) A e B. Sobre tais superfícies 

sobrepõem-se (em amarelo) sequências de retoques bifaciais. 

d) Os negativos 2D, 4C, 4D e 5B corresponderiam ao plano de corte da UTF(T) 

C (vermelho, lado 01), havendo sobre eles uma sequência de retoques bifaciais 

(amarelo).  

e) Por fim, o negativo 6 (verde, lado 01) estaria relacionada à adequação da parte 

preensiva do instrumento. 

Lado 02 

a) O negativo 1 (lado 02) corresponderia a um resíduo das primeiras sequências 

de lascamento. Na sequência, uma série de retiradas no sentido anti-horarío: 2, 3, 4, 5, 6, 

7 e 8 representariam os primeiros negativos que ajudam a impor na peça sua forma 

circular, no geral são negativos longos, largos ou delgados, planos e centrípetos. 

b) Na sequência, negativos menores, 9, 10, 11 e 12, longos, delgados, planos e 

centrípetos seguiriam tendo por objetivo impor sobre a peça seu formato circular. Tal 

formato seria finalizado pela sequência representada pelos negativos 13, 14, 15, 16 e 17 

- negativos diversificados, tanto curtos quanto longos, largos ou muito largos, planos e 

centrípetos. 

c) Os negativos 6, 7, 13 e 17 serviram de superfície plana para a UTF(T) C, 

havendo sobre eles, no entanto, retoques bifaciais descontínuos. 

d) Os negativos 2, 3, 4, 11 e 12 formariam os plano de corte da UTF(T) B, sendo 

o plano de bico de tal UTF representado pela sequência de retoques bifaciais (em 

amarelo); enquanto os negativos 14, 15 e 18 formariam o plano de corte da UTF(T) A, 
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sendo o plano de bico de tal UTF representado pela sequência de retoques bifaciais (em 

amarelo). 

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na extremidade proximal da peça (lado 02). O plano de corte é 

formado pelos negativos 14, 15 e 18 (vermelho), sendo o plano de corte composto pela 

sequência de retoques (em amarelo) sobre tais negativos. A superfície plana desta UTF 

seria formada pelos negativos 2C, 3A, 3B, 4B e 5A (laranja, lado 02), bem como pela 

sequência de retoques (em amarelo) sobre tais negativos. Dessa forma, o plano de bico 

do instrumento caracteriza-se por retoques bifacias efetuados tanto sobre o plano de 

corte quanto sobre a superfície plana oposta que lhe origina. Esta UTF estende-se por 

aproximadamente 8,0 cm. 

Retoques: Contínuos, retilíneo, curtos, muito oblíquos, subparalelo e bifacial 

Plano de Corte: 50º Plano  

Plano de Bico: 50º Plano  

UTF(T) B 

Localizada na lateral mesial esquerda da peça (em relação ao lado 02). O plano 

de corte seria formado pelos negativos 2, 3, 4, 11 e 12, enquanto o plano de bico seria 

formado pela sequência de retoques (em amarelo) disposta sobre tais negativos. 

Apresentaria como superfície plana os negativos 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 7, 8 e 

9 (lado 01). Esta superfície plana, contudo, apresenta retoques (sequência em amarelo). 

Dessa forma, o instrumento caracteriza-se por apresentar retoques bifaciais. Esta UTF 

estende-se por aproximadamente 10,0 cm. 

Retoques: Contínuos, retilíneo, curtos, muito oblíquos, escamoso e bifacial 

Plano de Corte: 70º Plano  

Plano de Bico: 70º Côncavo  

 

UTF(T) C 

Localizada na lateral esquerda mesial da peça (em relação ao lado 01). O plano 

de corte é formado pelos negativos 2D, 4C, 4D e 5B, sendo o plano de bico formado 



 

pela sequência de retoques 

superfície plana os negativos 6, 7, 13 e 17 (lado 02), tal superfície 

apresenta retoques (descontínuos em amarelo). Dessa for

se por apresentar retoques bifaciais. Esta UTF estende

cm. 

Retoques: Contínuos, convexos, curtos, muito oblíquos, escamoso e bi

Plano de Corte: 60º Plano (2A, 3C, 3D, 4B, 5B e 5C 

Plano de Bico: 50º Plano (

UTF(P)  

Sobreposta às demais UTFs.

Esquema de preensão 1:

 

 

 

 

 

de retoques (em amarelo) sobre tais negativos. Apresentaria como 

superfície plana os negativos 6, 7, 13 e 17 (lado 02), tal superfície 

apresenta retoques (descontínuos em amarelo). Dessa forma, o instrumento caracteriza

se por apresentar retoques bifaciais. Esta UTF estende-se por aproximadamente 12,0 

Retoques: Contínuos, convexos, curtos, muito oblíquos, escamoso e bi

Plano de Corte: 60º Plano (2A, 3C, 3D, 4B, 5B e 5C – lado 01) 

Plano de Bico: 50º Plano (sequência COR – lado 01) 

s demais UTFs. 

Esquema de preensão 1: 
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sobre tais negativos. Apresentaria como 

superfície plana os negativos 6, 7, 13 e 17 (lado 02), tal superfície plana, contudo, 

a, o instrumento caracteriza-

se por aproximadamente 12,0 

Retoques: Contínuos, convexos, curtos, muito oblíquos, escamoso e bifacial 

 



 

Esquema de preensão 2:

Esquema de preensão 3:

 

 

Esquema de preensão 2: 

Esquema de preensão 3: 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-11 (A) 

3. Figura: 01 

4. Descrição sumária: Artefato bifacial sobre bloco, apresentando morfologia 

alongada de simetria convexa e inúmeras retiradas. Pequena porção cortical na 

extremidade cortical associada à parte preensiva. Apresenta cinco UTFs 

Transformativas. Possivelmente confeccionado a partir de bloco delgado.  

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 18,3 x 7,9 x 4,3 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Bloco 

b) Construção volumétrica: Retangular alongado com porções proximal e distal 

convexas 

c) Quantidade de superfície cortical: Menos de 1 3�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01: Extremidade proximal; Lado 02: 

Extremidade proximal 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 4,5 x 7,0 

f) Morfologia geral dos negativos: Curtos e Longos / Largos 

g) Peso (g): 740 g 

7. Leitura da sequência de lascamento:  

Lado 01 

a) Os negativos 0A e 0B (marrom) corresponderiam aos resíduos das primeiras 

sequências de lascamento (negativos muito longos, muito largos, planos e centrípetos), 

tendo como objetivo o adelgaçamento da peça. O artesão teria seguido com o 

adelgaçamento do instrumento, impondo certa convexidade ao seu plano de seção 

transversal através dos negativos 1A (vermelho, lado 1) e 1B (azul, lado 1), sendo que o 

negativo 1A também  serviria como plano de corte para a UTF(T) D. 
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b) Os negativos 2, 3, 4B e 4A (laranja, lado 1) são curtos ou longos, largos, 

planos e centrípetos, os quais teriam por finalidade preparar superfícies planas, 

auxiliando, também, na imposição de um plano de seção transversal convexo e no 

adelgaçamento da peça. O negativo 4B ainda auxiliaria na criação de uma extremidade 

distal mais delgada.  

c) Os negativos 5 e 6 (vermelho, lado 1) teriam por finalidade compor o plano de 

corte das UTF(T) D e E na lateral mesio-distal esquerda, auxiliando, também no 

adelgaçamento da peça. São negativos longos, largos, planos e centrípetos.  

d) A parte preensiva do instrumento teria sido finalizada por meio dos negativos 

7, 8 e 9 (verde, lado 1) - negativos curtos ou longos, largos, planos e centrípetos, que 

regularizam a porção mesio-proximal esquerda para preensão, impondo-lhe um ângulo 

entre 100º e 120º. 

e) Os negativos 10A, 10B e 10C (vermelho, lado 1) teriam por finalidade 

aprimorar o plano de corte da UTF(T) D e impor na extremidade distal uma simetria 

convexa. Tratam-se de negativos longos, delgados, planos e centrípetos. 

f) A peça seria finalizada através de uma sequência de retoques (em amarelo) 

estendidos desde a porção mesio-distal esquerda até a porção mesio-distal direita. Tais 

retoques ajudam a compor as distintas UTFs (T) da peça, bem como finalizam a parte 

ativa do instrumento, tornando-a mais delgada com seção transversal mais convexa.   

Lado 02 

a) O negativo 1 (laranja, lado 2) corresponde ao estigma de lascamento deixado 

pela remoção de uma grande lasca. Trata-se de um negativo muito longo, muito largo, 

plano e centrípeto. Seu objetivo seria criar uma grande superfície plana, a partir da qual 

seriam debitadas inúmeras lascas cujos negativos são percebidos no lado oposto. 

b) O negativo 2 (verde, lado 2) é curto, muito largo, convexo e centrípeto. Teria 

por finalidade a organização da região mesio-proximal da peça, ajustando-lhe para a 

preensão. 

c) Os negativos 3A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 8B (laranja, lado 2) teriam por 

finalidade a organização de superfícies planas. Além disso, ajudariam a impor na bordas 

da peça sua convexidade característica com terminação pontiaguda. Tratam-se de 

negativos curtos, muito largos, planos e centrípetos. Na extremidade da peça, há uma 
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série de retoques bifaciais (sequência em amarelo), que podem indicar reavivagem de 

gume.  

d) Os negativos 4A e 5A (vermelho, lado 2) serviriam de plano de corte para as 

UTF(T) A e B, havendo sobre eles uma sequência de retoques (amarelo). Tratam-se de 

negativos curtos, largos, planos  e centrípetos. 

e) A parte preensiva da peça, seria finalizada através de três negativos na porção 

mesio-proximal esquerda (verde, lado 02): 6A, 7A e 8ª. São negativos curtos, largos, 

planos e centrípetos, que adéquam esta zona para preensão. 

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na porção mesial esquerda da peça (em relação ao lado 2). Composta 

pelo negativo 5A (vermelho, plano de corte) e pela sequência de retoques (em amarelo) 

sobre tal negativo. Apresenta como superfície plana o negativo 2 (laranja, lado 2). 

Estende-se por aproximadamente 4,0 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, muito oblíquo, subparalelo e direito 

Plano de Corte: 100º Plano  

Plano de Bico: 50º Plano  

UTF(T) B 

Localizada na porção mesio-distal esquerda da peça (em relação ao lado 2). 

Composta pelo negativo 4A (vermelho, plano de corte) e pela sequência de retoques 

(em amarelo) sobre tal negativo. Apresenta como superfície plana o negativo 4B, 

(laranja, lado 2), que se destaca por apresentar retoques bifaciais. Estende-se por 

aproximadamente 4,0 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, oblíquo, subparalelo e bifacial 

Plano de Corte: 50º Côncavo  

Plano de Bico: 40º Plano  

UTF(T) C 

Localizada na porção distal direita da peça (em relação ao lado 1). Composta 

pelo negativo 10A, 10B e 10C (vermelho, plano de corte) e pela sequência de retoques 
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(em amarelo) sobre tal negativo. Apresenta como superfície plana os negativos 4B e 5B, 

(laranja, lado 2), que se destacam por apresentar retoques bifaciais. Estende-se por 

aproximadamente 4,0 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, oblíquo, subparalelo e bifacial 

Plano de Corte: 70º Plano  

Plano de Bico: 40º Côncavo  

UTF(T) D 

Localizada na porção distal esquerda da peça (em relação ao lado 2). Composta 

pelo negativo 1A, 6 e 10A (vermelho, plano de corte) e pela sequência de retoques (em 

amarelo) sobre tais negativos. Apresenta como superfície plana o negativo 1 e 3B, 

(laranja, lado 2), que se destacam pela presença de retoques bifaciais. Estende-se por 

aproximadamente 6,0 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, oblíquo, paralelo e bifacial 

Plano de Corte: 70º Plano  

Plano de Bico: 40º Plano  

UTF(T) E 

Localizada na porção mesial esquerda da peça (em relação ao lado 01). 

Composta pelos negativos 5 e 6 (vermelho, plano de corte) e pela sequência de retoques 

(em amarelo) sobre tais negativos. Apresenta como superfície plana os negativos 3A, 

6B, 7B e 8B (laranja, lado 2), que se destacam por apresentar retoques bifaciais. 

Estende-se por aproximadamente 7,0 cm. 

Retoques: Contínuo, retilíneos, longos, oblíquos, subparalelos e diretos 

Plano de Corte: 70º Plano 

Plano de Bico: 40º Côncavo  

UTF(P) 

Localizada na porção mesio-proximal da peça, associada à região cortical, e 

sobreposta parcialmente às UTF(T) A e E.  

 

 



 

Esquema de preensão 1:

Esquema de preensão 2:

 

 

Esquema de preensão 1: 

Esquema de preensão 2: 
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Esquema de preensão 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de preensão 3: 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-11 (B) 

3. Figura: 08 

4. Descrição sumária: Artefato trifacial de grande porte sobre núcleo. 

Aparentemente trata-se de um núcleo reaproveitado. Apresenta três UTFs 

Transformativas e UTF Preensiva associada a grandes negativos de lascamento 

presentes na porção mesio-proximal da peça. 

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 15,0 x 14,0 x 8,6 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Bloco 

b) Construção volumétrica: Retangular com seção proximal trapezoidal e distal 

convexa 

c) Quantidade de superfície cortical: Menos de 1 3�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01: Ausente; Lado 02: Proximal; Lado 

03: Ausente 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 8,5 x 9,0 

f) Morfologia geral dos negativos: Muito longos / Largos e Muito Largos 

g) Peso (g): 1600g 

h) Estrutura do núcleo (apenas para núcleos): Trapezoidal  

i) Tipo de núcleo (apenas para núcleos): Múltiplas plataformas 

j) Tipo de plataforma (apenas para núcleos): Lisa  

Indicam-se possíveis estruturas de características de núcleos, mas não é evidente 

se o artefato trata-se de um núcleo reaproveitado ou trata-se de um artefato pensado 

como trifacial desde as primeiras etapas de lascamento. 
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7. Leitura da sequência de lascamento:  

 Lado 03 (Lateral direita) 

a) Aparentemente a peça trata-se de um núcleo reutilizado, no entanto, devido às 

particularidades da organização de suas UTFs é possível tratar-se de um artefato 

trifacial de grande porte. Seu grande volume e peso poderiam corresponder a 

características técnicas do artefato. A primeira sequência de lascamento representada 

pelos negativos 1A e 1B (lado 03 - lateral direita) teriam por finalidade a preparação de 

superfícies planas, originando um instrumento trifacial. A partir dessa face são 

removidas lascas que originam os lados 01 e 02 do artefato. São negativos longos e 

muito longos, largos e muitos largos, planos, centrípetos e centrífugos.  

Lado 01 

a) Os negativos 2A, 2B, 4, 5, 6, 7 e 8 teriam por finalidade auxiliar na 

regularização da porção mesio-proximal da peça (azul, lado 1). São negativos longos, 

largos, em sua maioria, planos e centrípetos.  

b) Os negativos 3A, 3B e 3C (vermelho, lado 1) teriam por finalidade criar 

planos de corte para a UTF(T) B. São negativos longos, largos, planos e convexos e 

centrípetos. Sobre estes negativos sobrepõem-se uma sequência de retoques (amarelo) 

responsáveis pela criação do plano de bico da UTF. 

c) Os negativos 9 e 10 teriam por finalidade a criação de superfícies planas. 

Lado 02 

a) Possivelmente o negativo 1 (marrom, lado 2) corresponderia a um resíduo da 

primeira sequência de lascamento. Trata-se de um negativo longo, largo, convexo e 

possivelmente centrípeto. 

b) Na sequência, o artesão teria se focado na organização da porção distal direita 

da peça criando um plano de corte para a UTF(T) A,  criada pelos negativos 2, 3 e 4 

(vermelho, lado 2). São negativos longos, largos, convexos e centrípetos. Sobre tais 

estigmas há uma sequência de retoques (amarelo) compondo o plano de bico da UTF. 

c) Dando continuidade ao trabalho, o artesão remove uma grande lasca, negativo 

5 (vermelho, lado 02), que serve de plano de corte para UTF(T) C. Trata-se de um 

negativo muito longo, largo, convexo e centrípeto. Sobre tal estigma há uma sequência 
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de retoques (amarelo) compondo o plano de bico da UTF, tais retoques invadem 

parcialmente a zona cortical da peça.  

d) Em seguida, o artesão seguiria regularizando a porção distal esquerda da peça, 

a fim de organizar a superfície plana para a UTF(T) B. Esta organização estaria 

representada pelo negativo 6 (laranja, lado 02). Trata-se de um negativo longo, muito 

largo, plano e centrípeto. 

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na porção distal direita da peça (em relação ao lado 02). É formada 

pelos negativos 2, 3 e 4 (vermelho, lado 2) e pela sequência de retoques (amarelo, lado 

2) disposta sobre tais negativos. Apresenta os negativos 9 e 10 (laranja, lado 1) como 

superfície plana. Estende-se por aproximadamente 8,0 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, muito oblíquo, subparalelo e direto 

Plano de Corte: 90º Côncavo  

Plano de Bico: 40º Côncavo  

UTF(T) B 

Localizada na porção distal direita da peça (lado 01). É formada pelos negativos 

3A, 3B e 3C (vermelho, lado 1) e pela sequência de retoques (amarelo, lado 1) sobre 

tais negativos. Apresenta como superfície plana o negativo 6 (laranja, lado 2). Estende-

se por aproximadamente 9,0 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, muito oblíquo, subparalelo e direto 

Plano de Corte: 90º Plano 

Plano de Bico: 60º Côncavo  

UTF(T) C 

Localizada na porção mesio-proximal esquerda da peça (lado 02). É formada 

apenas pelo negativo 5 (vermelho, lado 02) e por uma pequena parte de região cortical 

sobre os quais se sobrepõem a sequência de retoques (amarelo, lado 2) que compõem o 

plano de bico desta UTF. Apresenta como superfície plana os negativos 1A e 1B da 

lateral direita. Estende-se por aproximadamente 10,5 cm. 



 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, 

Plano de Corte: 90º Plano 

Plano de Bico: 40º Plano 

UTF(P) 

Localizada na porção mesio

 

Esquema de preensão 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, oblíquo, escamoso e direto 

orte: 90º Plano  

Plano de Bico: 40º Plano  

Localizada na porção mesio-proximal da peça sobrepondo-se à UTF(T) 

Esquema de preensão 1: 
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UTF(T) C. 

 



 

Esquema de preensão 2:

Esquema de preensão 3:

 

 

Esquema de preensão 2: 

Esquema de preensão 3: 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-13 (A) 

3. Figura: 09 

4. Descrição sumária: Artefato de grande porte sobre bloco. Apresenta 

inúmeras retiradas, extremidade distal pontiaguda e cinco UTFs Transformativas, sendo 

três delas compostas por plano de corte funcional. 

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 19,8 x 8,4 x 6,5 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Bloco 

b) Construção volumétrica: Retangular alongada com parte proximal e distal 

trapezoidal 

c) Quantidade de superfície cortical: Menos de 1 3�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01: Mesio-distal central; Lado 02: 

Ausente 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 6,0 x 9,7 

f) Morfologia geral dos negativos: Curtos, Longos e Muito longos / Largos e 

Muito Largos 

g) Peso (g): 1300g 

7. Leitura da sequência de lascamento:  

Lado 01 

a) Resíduos dos primeiros lascamentos, possivelmente relacionados à 

descorticagem do bloco, estariam representados pelos negativos 0A, 0B, 1A, 1B e 1C 

(laranja e marrom, lado 01). Os negativos 0B e 1C (laranja) localizados na porção distal 

direita da peça teriam por finalidade, também de servir como superfície plana para 

UTF(T) A. Tratam-se de negativos longos e muito longos, largos, em sua maioria 

planos e centrípetos. 
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b) Uma nova sequência de lascamentos 2, 3 (azul, lado 1) e 4, 5 (vermelho, lado 

1), porção mesio-proximal esquerda, diminuem o volume da peça no que diz respeito a 

seu plano de seção transversal, torna a peça mais convexa na zona, e ao mesmo tempo 

prepara os planos de cortes funcionais para as UTFs(T) D e E, representados pelos 

negativos 4 e 5. Todos estes negativos são curtos, longos ou muito longos, largos ou 

muito longos, planos ou convexos e centrípetos. 

c) Na sequência, o artesão concentra-se na lateral esquerda da peça, em sua 

porção mesio-distal (lado 01), preparando os planos de corte das UTF(T) C e D através 

dos negativos 6, 7 e 8 (vermelho). São negativos curtos ou longos, largos, convexos ou 

planos e centrípetos.  

d) Os negativos 9 e 10 (vermelho, lado 1) estariam relacionados à preparação do 

plano de corte da UTF(T) B, além de auxiliar na confecção da extremidade distal 

pontiaguda. São negativos longos, largos ou delgados, planos e centrípetos. 

e) O negativo 11 (laranja, lado 1), localizado na porção mesial direita, teria por 

finalidade melhorar a superfície plana já criada pelos negativos 0B e 1C. 

f) Na sequência, o artesão executa uma série de lascamentos cuja finalidade seria 

ajustar a zona preensiva do artefato. Na porção mesio-proximal (lado 01), estas 

modificações estariam representadas pelos negativos 12A, 12B, 13 (verde), curtos ou 

longos, largos, planos ou convexos e centrípetos, além de um grande estigma de 

esmagamento causado por percussão múltipla na porção mesio-central esquerda. Na 

porção proximal, os negativos 14, 15 e 16 (lado 01) teriam por finalidade auxiliar na 

construção da UTF preensiva. São negativos curtos, largos, côncavos e centrípetos. 

g) Uma série de pequenas retiradas executadas sobre a porção distal esquerda do 

artefato (lado 01) teria por finalidade adequar o plano de corte funcional da UTF(T) C. 

Tratam-se dos negativos 17, 18 e 19 (vermelho), que são negativos curtos, largos, 

planos e centrípetos.  

h) Por fim, a peça é finalizada mediante uma série de retoques descontínuos (ou 

pequenas retiradas, em amarelo) executadas sobre a extremidade distal da peça, cuja 

finalidade seria a elaboração do plano de bico da UTF(T) B.  
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Lado 02 

a) Apresenta um grande negativo 1 (vermelho, lado 02) em sua porção central 

esquerda. Trata-se de um negativo muito longo, muito largo, convexo e centrípeto. Teria 

por finalidade a criação de bases para a confecção do plano de corte da UTF(T) A. 

b) A peça teria sua lateral direita (lado 02) definida a partir de grandes 

lascamentos: 2A, 2B (laranja) e 2C (verde), negativos longos e muito longos, largos, 

planos e centrípetos. Os dois primeiros estariam relacionados à criação de superfícies 

planas, enquanto o último estaria relacionado à criação da UTF(P). Destaca-se o 

negativo 2A que forma a base plana para confecção das UTFs(T) B e C. 

c) Sobre os negativos anteriores seria efetuada uma nova sequência de retiradas, 

a fim de finalizar toda a lateral direita e parte proximal da peça. Tal sequência seria 

representada pelos negativos 3 (verde), 4, 5 e 6 (laranja). São negativos longos, largos, 

planos e centrípetos. Todos estes lascamentos impõem a peça uma lateral levemente 

convexa. Destaca-se o negativo 5, cuja forma ajuda a formar a concavidade 

característica da UTF(T) E. 

d) Na sequência, o artesão teria se concentrado na lateral esquerda da peça (lado 

2), concluindo a elaboração do plano de corte para a UTF(T) A, através do negativo 7, 

que é longo, muito largo, côncavo e centrípeto. Por fim, o artesão teria finalizado a peça 

mediante uma sequência de retoques sobre os negativos 1 e 7 (lado 2), a fim de compor 

o plano de bico da UTF(T) A (sequência em amarelo, numerado de 8 a 15). 

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na porção mesio-distal/mesio-proximal esquerda (lado 02), sendo 

composta pelos negativos 1 e 7 (vermelho, plano de corte) e pela sequência de retoques 

em amarelo (numerado de 8 a 15) sobre tais negativos. Apresentaria como superfície 

plana os negativos 0B, 1C e 11 (laranja, lado 1). Estendendo-se por aproximadamente 

15,0 cm. 

Retoques: Parcial, plano, curto, vertical, subparalelo e direto 

Plano de Corte: 110º Plano  

Plano de Bico: 90º Côncavo  
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UTF(T) B 

Localizada na extremidade distal da peça (lado 01) e composta pelos negativos 9 

e 10 (vermelho), bem como pela sequência de retoques (em amarelo) sobre tais 

negativos. Apresenta como superfície plana o negativo 2A  (laranja, lado 2). 

Estendendo-se por aproximadamente 7,0 cm. 

Retoques: Parcial, plano, curto, muito oblíquo, subparalelo e direto 

Plano de Corte: 70º Plano 

Plano de Bico: 60º Plano  

UTF(T) C 

Localizada na porção mesio-distal esquerda da peça (lado 01). Composta pelos 

negativos 7, 8, 17, 18 e 19 (vermelho) referentes ao plano de corte funcional. Apresenta 

como superfície plana o negativo 2A (laranja, lado 1). Estendendo-se por 

aproximadamente 5,5 cm. 

Plano de Corte: 50º Plano  

UTF(T) D 

Localizada na porção mesial esquerda da peça (lado 01). Composta pelos 

negativos 4, 6 e 17 referentes ao plano de corte funcional. Apresenta os negativos 4 e 6 

(laranja, lado 2), como superfície plana. Estendendo-se por aproximadamente 5,5 cm. 

Plano de Corte: 60º Convexo  

UTF(T) E 

Localizada na porção proximal esquerda da peça (lado 01). Composta pelos 

negativos 4 e 5 (vermelho) referentes ao plano de corte funcional. Apresenta como 

superfície plana o negativo 5 (laranja, lado 2). Estendendo-se por aproximadamente 5,5 

cm. 

Plano de Corte: 80º Côncavo  

UTF(P) 

Localizada na porção proximal da peça, sobrepondo-se totalmente ou 

parcialmente sobre as UTFs(T) D e E. 

 



 

Esquema de preensão 1:

Esquema de preensão 2:

 

 

Esquema de preensão 1: 

Esquema de preensão 2: 

113 

 

 



 

Esquema de preensão 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de preensão 3: 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-13 (B) 

3. Figura: 11 

4. Descrição sumária: Artefato sobre lasca grande e espessa. Apresenta duas 

UTFs Transformativa e UTF Preensiva associada à zona do talão. 

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 15,5 x 8,9 x 6,5 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Sem informação 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Lasca 

b) Construção volumétrica: Quadrangular com porção proximal e distal 

trapezoidal 

c) Quantidade de superfície cortical: Córtex totalmente removido 

d) Posição da superfície cortical: Ausente 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 4,0 x 10,5 

f) Morfologia geral dos negativos: Curtos, Longos e Muito longos / Largos e 

Muito Largos 

g) Peso (g): 800g 

7. Leitura da sequência de lascamento:  

Lado 01 

a) O artesão teria iniciado o trabalho através da remoção de uma grade lasca, 

representada pelo negativo 1 (marrom, lado 1). Trata-se de um negativo longo, muito 

largo, plano e centrípeto, localizado na porção medio-proximal direita da peça. Em 

seguida, teria removido outra grande lasca na porção mesio-proximal direita, cujo 

resíduo de lascamento seria representado pelo negativo 2 (marrom, lado 1), que é longo, 

muito largo, convexo e centrípeto.  

b) Na sequência, o negativo 3 (azul, lado 1), que é muito longo, largo, plano e 

centrífugo deixaria a porção medio-distal esquerda da peça mais delgada.  
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c) Uma série de negativos seriam efetuados para compor os planos de corte do 

instrumento. Tratam-se dos negativos 4B e 5A (vermelho, lado 1), que são negativos 

longos, largos, planos e centrípetos, cuja finalidade seria o início da organização do 

plano de corte da UTF(T) A. Os negativos 4A, 5B, 6A, 7 e 8 (vermelho, lado 1), são 

longos, largos e muito largos, côncavos  e centrípetos, cuja finalidade seria a 

organização do plano de corte da UTF(T) B.  

d) O plano de corte da UTF(T) A seria finalizado através dos negativos 9A, 9B, 

10 e 11A (vermelho, lado 1), que são negativos curtos, muito longos, planos e 

centrípetos. 

e) A zona preensiva do instrumento seria confeccionada por outra série de 

lascamentos: 11B, 12A, 12B e 13 (verde, lado 01), os quais teriam por finalidade ajustar 

a parte mesial central do instrumento. São negativos curtos, largos, planos ou côncavos, 

centrípetos e sobre eles o artesão teria efetuado uma série de pequenas retiradas (I, II, 

III, IV, V e VI, verde, lado 1) que teriam por finalidade tornar o centro da peça mais 

convexo, adequando-o para a preensão. Os negativos 12C, 14A e 14B (verde), são 

longos, largos, convexos e centrífugos, os quais teriam o objetivo de ajustar a porção 

proximal esquerda (lado 01) para preensão. 

Lado 02 

a) Os negativos 1, 2, 3A, 3B, 4A e 4B (laranja, lado 2) teriam por finalidade 

organizar grandes superfícies planas para as UTF(T) A e B. Tratam-se de negativos 

curtos ou muito longos, largos ou muito largos, planos e centrípetos.   

b) Os negativos 5A, 5B, 6, e 7 teriam por finalidade ajustar a porção mesio-

proximal da peça, reduzindo seu volume.  São negativos longos, largos, planos, 

centrípetos ou centrífugos.  

c) Por fim, os negativos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 teriam por finalidade ajustar a 

porção mesio-proximal central e toda lateral mesio-proximal para preensão. Tratam-se 

de negativos, no geral, curtos (havendo alguns muito longos), largos ou delgados, no 

geral côncavos e centrífugos. 
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Descrição da UFTs 

UTF(T) A 

Localizada na porção mesio-distal esquerda (lado 01) é composta pelos 

negativos 4B, 5A, 9A, 9B, 10 e 11 e corresponde a um plano de corte funcional. 

Apresenta como superfície plana os negativos 1 e 4B (laranja, lado 1). Estendendo-se 

por aproximadamente 12,0 cm. 

Plano de Corte: 60º Plano  

UTF(T) B 

Localizada na porção mesial extrema e mesio-distal direita da peça (lado 01). 

Composta pelos negativos 4A, 5B, 6, 7 e 8 (vermelho, lado 1) e pela sequência de 

retoques (em amarelo) disposta sobre tais negativos. Apresenta como superfície plana os 

negativos 2, 3A, 3B e 4A (laranja, lado 1). Estendendo-se por aproximadamente 10,0 

cm. 

Retoques: Parcial, convexo, curto, muito oblíquo, escamoso e direto 

Plano de Corte: 60º Plano  

Plano de Bico: 60º Plano  

UTF(P) 

Localizada na porção mesio-proximal da peça, sobrepondo-se parcialmente 

sobre as UTF(T) A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esquema de preensão 1:

 

Esquema de preensão 2:

 

Esquema de preensão 1: 

Esquema de preensão 2: 
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Esquema de preensão 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de preensão 3: 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-15 (A) 

3. Figura: 10 

4. Descrição sumária: Instrumento de grande porte sobre bloco com inúmeras 

retiradas. Apresenta terminação em ponta, quatro UTFs Transformativas e UTF 

Preensiva associada à porção proximal mais espessa.  

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 20,0 x 8,5 x 6,5 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Bloco 

b) Construção volumétrica: Retangular alongado com porção proximal 

trapezoidal e porção distal triangular. 

c) Quantidade de superfície cortical: Menos de 1 3�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01: Ausente; Lado 02: Proximal 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 7,5 x 6,0 

f) Morfologia geral dos negativos: Longos / Largos e Muito Largos 

g) Peso (g): 1200g 

7. Leitura da sequência de lascamento:  

Lado 01 

a) Os negativos 1, 2A, 2B e 2C (lado 01), localizados ao longo de toda a lateral 

direita (em relação ao lado 1), corresponderiam às primeiras etapas de lascamento, 

auxiliando na imposição de uma extremidade distal pontiaguda, bem como impondo a 

toda lateral direita uma delineamento de borda côncavo. Os negativos 2A e 2B (laranja) 

estariam relacionados a preparação de superfícies planas, sendo que o negativo 2B 

também auxiliaria na construção da extremidade pontiaguda. O negativo 2C (vermelho), 

por sua vez, estaria relacionado à confecção do plano de corte da UTF(T) C, além de 

auxiliar, na confecção da extremidade distal pontiaguda.  
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b) Na sequência, o artesão teria organizado a lateral esquerda do artefato (em 

relação ao lado 1), preparando sua forma de modo que viesse a apresentar uma leve 

convexidade. Os negativos 4A (vermelho, lado 1), 4B e 5 (azul, lado 1), além de 

auxiliarem na produção do gume côncavo teriam outras particularidades: o negativo 4A 

teria servido como plano de corte para a UTF(T) C, enquanto os negativos 4B e 5 teriam 

servido como superfícies que antecederam a confecção dos planos de cortes para as 

UTFs(T) C e D.  

c) Em seguida, os planos de corte das UTF(T) C e D seriam confeccionados ou 

aprimorados mediante os lascamentos 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B e 10 (vermelho, lado 01). 

São negativos curtos ou longos, largos ou muito largos, convexos ou planos, e 

centrípetos.  

d) Na sequência, a extremidade proximal bem como sua porção central seria 

ajustada mediante uma série de lascamentos cujo objetivo seria definir a parte preensiva 

(lado 1). Tratam-se dos negativos 11A, 11B, 12, 13, 14, 15 e 16A (verde). São 

negativos curtos ou longos, largos ou muito largos, planos ou convexos ou côncavos, e 

centrípetos. 

e) A superfície plana da lateral mesio-proximal (lado 1) teria sido aprimorada 

através dos negativos 16B, 17A, 17B, 18A e 18B (azul). Além disso, estes negativos 

ajudam a impor uma convexidade à lateral da peça. São negativos curtos e longos, 

largos, planos e centrípetos.  

f) Por fim, a peça é finalizada por duas sequências de retoques (em amarelo) 

sobre os planos de corte das UTF(T) C e D. 

Lado 02 

a) A sequência de lascamentos do lado 02 teria iniciado com o lascamento 1 

(laranja) - negativo muito longo, muito largo, plano, e centrípeto. Aparentemente, este 

negativo teria abrangido mais da metade da superfície do lado 2, servindo como 

superfície plana. Na sequência, os negativos 2, 3 e 4 (azul, lado 1) teriam  tido por 

finalidade preparar superfícies que antecederam a confecção do plano de corte da 

UTF(T) B, auxiliando na criação de uma extremidade pontiaguda na peça, bem como 

auxiliando na construção de plano de seção transversal convexo. Tratam-se de negativos 

longos muito longos, largos, côncavos ou convexos, e centrípetos. 
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b) Os negativos 5A, 5B, 6A, 7, 8 e 9 (vermelho, lado 1)  teriam por finalidade 

preparar os planos de corte das UTFs A e B, que são negativos longos, largos, convexos 

e côncavos,  centrípetos. 

c) Na sequência, o artesão teria preparado superfícies planas na extremidade 

distal da peça. Esta superfície, porém, não teria servido apenas como plano de 

debitagem para remoção de lascas cujos negativos teriam criado o plano de corte e o 

plano de bico no lado oposto, mas também serviriam como negativos de regularização 

que ajudariam na criação da extremidade pontiaguda característica da UTF(T) C. Tal 

construção estaria representada pelos negativos 9B, 10A, 10B, 11, 12 e 13 (azul, lado 

2), os quais são negativos curtos ou longos, delgados, em sua maioria planos, e 

centrípetos. Estas superfícies ainda teriam, posteriormente, servido como plano de 

percussão para debitagem das pequenas lascas cujos negativos originaram o plano de 

bico da UTF(T) C no lado oposto. 

d) Posteriormente, o artesão teria se concentrado na regularização da parte 

preensiva da peça, na porção proximal  direita, próximo à zona cortical, onde os 

negativos 15 e 16 (verde, lado 2) teriam por finalidade ajustar a essa zona da peça para 

preensão.  

e) O trabalho segue através da organização da superfície plana da UTF(T) D, 

porção mesio-proximal direita, representado pelos negativos 16, 17 e 18 (laranja, lado 

2). São negativos curtos, largos, planos e centrípetos. Estes negativos ainda ajudariam a 

impor certa concavidade no gume da peça. 

f) A parte preensiva do instrumento seria finalizada mediante as retiradas 19, 20 

e 21 (verde, lado 2), na extremidade proximal. Tratam-se de negativos curtos, largos, 

planos, e centrípetos. Sobre tais negativos percebe-se uma série de retoques bifacias (em 

amarelo) que podem indicar reavivagem do gume. 

Descrição da UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na porção mesio-poximal esquerda da peça (em relação ao lado 2), é 

composta pelos negativos 5A e 6A (vermelho) e pela sequência de retoques (em 

amarelo) sobre estes negativos. Apresentaria como superfície plana os negativos 2A e 3 

(laranja, lado 1), possivelmente modificados posteriormente através dos negativos 16B, 

17A, 17B, 18A e 18B (azul, lado 1). Estas modificações teriam criado um linha plana 
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nesta parte da peça, e, por isso, ao mesmo tempo em que adéquam a parte preensiva 

serviriam, também, de superfície plana para criação de retoques no lado oposto. Por 

conta dessa modificação, o ângulo e a superfície do plano de bico desta UTF 

apresentam variações. Esta UTF estende-se por aproximadamente 9,0 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, oblíquo, subparalelo e bifacial 

Plano de Corte: 60º Plano  

Plano de Bico: 40º Côncavo / 90° Convexo  

UTF(T) B 

Localizada na porção mesio-distal esquerda da peça (em relação ao lado 2). 

Composta pelos negativos 5B, 7, 8 e 9 (vermelho, lado 2) e pela sequência de retoques 

(em amarelo) sobre estes negativos. Apresenta como superfície plana os negativos 3 e 

2B (laranja, lado 2). Estendendo-se por aproximadamente 8,5 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, muito oblíquo, subparalelo e direto 

Plano de Corte: 70º Plano  

Plano de Bico: 60º Côncavo  

UTF(T) C 

Localizada na porção distal extrema e na porção mesio-distal esquerda da peça 

(em relação ao lado 01). Composta pelos negativos 2C, 4A, 6B, 7 e 8 (vermelho, lado 1) 

e pela sequência de retoques (em amarelo) sobre estes negativos. Apresentaria como 

superfície plana os negativos 9B, 10A, 10B, 11, 12 e 13, que não apenas teriam servido 

como plano de percussão para remoção das lascas cujos negativos originaram o plano 

de corte e o plano de bico no lado oposto, mas também serviram para auxiliar na criação 

da extremidade pontiaguda do artefato. Esta UTF estende-se por aproximadamente 13,5 

cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, abruptos, subparalelos e diretos 

Plano de Corte: 70º Plano  

Plano de Bico: 70º Plano  

 

 



 

UTF(T) D 

Localizada na porção mesio

Composta pelos negativos 6A, 9A e 10 (vermelho, lado 1) e pela 

(em amarelo) sobre tais negativos. Apresentaria como superfície

17 e 18 (laranja, lado 2), negativos que auxiliam na criação de um gume côncavo, e 

destacam-se por apresentar retoques bifacia

Esta UTF estende-se por aproximadamente 9,5 cm.

Retoques: Contínuo, convexo, curto, abruptos, subparalelos e bifaciais

Plano de Corte: 70º Plano 

Plano de Bico: 70º Plano 

UTF(P) 

Localizada na porção mesio

parcialmente, às UTFs(T) A e D.

Esquema de preensão 1:

 

Esquema de preensão 2:

Localizada na porção mesio-proximal esquerda da peça (em relação ao lado 1)

omposta pelos negativos 6A, 9A e 10 (vermelho, lado 1) e pela sequência

(em amarelo) sobre tais negativos. Apresentaria como superfície plana os negativos 16, 

, negativos que auxiliam na criação de um gume côncavo, e 

se por apresentar retoques bifaciais, o que pode indicar reavivagem de gume. 

se por aproximadamente 9,5 cm. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, abruptos, subparalelos e bifaciais

Plano de Corte: 70º Plano  

Plano de Bico: 70º Plano  

Localizada na porção mesio-proximal da peça, se sobrepõe, 

s UTFs(T) A e D. 

Esquema de preensão 1: 

Esquema de preensão 2: 
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proximal esquerda da peça (em relação ao lado 1). 

sequência de retoques 

plana os negativos 16, 

, negativos que auxiliam na criação de um gume côncavo, e 

s, o que pode indicar reavivagem de gume. 

Retoques: Contínuo, convexo, curto, abruptos, subparalelos e bifaciais 

proximal da peça, se sobrepõe, total ou 

 



 

 

Esquema de preensão 3:

 

 

Esquema de preensão 3: 
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1. Sítio: RS-PS-07 

2. Peça: 888-15 (B) 

3. Figura: 12 

4. Descrição sumária: Artefato bifacial sobre bloco com morfologia alongada e 

extremidade distal pontiaguda. Apresenta grande superfície cortical associada à UTF 

Preensiva na porção mesio-proximal, além de duas UTFs Transformativas na porção 

mesio-distal. 

5. Caracteres Físicos  

a) Dimensões da peça (cm): 18,0 x 5,3 x 5,2 

b) Matéria-prima / origem: Basalto / Afloramento 

6. Elementos e Caracteres Tecnológicos 

a) Suporte da peça: Bloco 

b) Construção volumétrica: Elipsóide alongada 

c) Quantidade de superfície cortical: Mais de 1 3�  

d) Posição da superfície cortical: Lado 01: Proximal e Mesial; Lado 02: Mesial 

esquerda e proximal direita 

e) Dimensão do maior negativo (cm): 8,3 x 3,4 

f) Morfologia geral dos negativos: Longos / Delgados 

g) Peso (g): 640g 

7. Leitura da sequência de lascamento:  

Lado 01 

a) Os negativos 1, 2A, 2B, 3, 4 e 5 são negativos  curtos ou longos, largos ou 

delgados, planos ou côncavos, e centrípetos, os quais estariam relacionados com o 

descorticamento inicial do bloco, mas serviriam, também, como plano de corte para as 

UTF(T) A e B. 

b) As retiradas 6, 7A e 7B teriam por função regularizar a parte preensiva do 

artefato. São negativos curtos, longos, côncavos, e centrípetos.  
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Lado 02 

a) O descorticamento da peça teria iniciado na porção mesio-proximal, onde 

notam-se os negativos 1, 2, 3A, 3B, 3C e 4 (verde, lado 2), que são negativos no geral 

longos, largos, côncavos, e centrípetos. Estas retiradas ainda teriam por finalidade 

regularizar toda a lateral da peça para preensão. 

b) Os negativos 5, 6 e 7 teriam por finalidade servir de superfície plana para os 

planos de cortes das UTFs(T) no lado oposto. São negativos muito longos e longos, 

largos e delgados, planos, e centrípetos.  

Descrição das UTFs 

UTF(T) A 

Localizada na extremidade distal da peça. Composta pelos negativos 1, 2B, 3, 4 

e 5 (vermelho, lado 1) que corresponderiam a um plano de corte funcional. Apresentaria 

como superfície plana os negativos 5, 6 e 7 (laranja, lado 2). Estende-se por 

aproximadamente 6,0 cm. 

Plano de corte: 60º Côncavo  

UTF(T) B 

Localizada na extremidade distal direita da peça (em relação ao lado 1), sendo 

composta apenas pelo negativo 2A, que corresponde ao plano de corte funcional. 

Apresentaria como superfície plana o negativo 5 (laranja, lado 2). Estende-se por 

aproximadamente 6,0 cm. 

Plano de corte: 80º Côncavo  

UTF(P) 

Localizada em toda porção mesio-proximal da peça, associada à zona cortical e a 

negativos na lateral mesio-distal (lado 1), bem como por negativos distribuídos desde a 

porção proximal até a porção mesial (lado 2). 

 

 

 



 

 

Esquema de preensão 1:

 

Esquema de preensão 1: 
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Resultados  

 

Para facilitar a visualização dos resultados, como já referido, os dados relativos 

aos resíduos de lascamento são apresentados na tabela 1. O mesmo acontece com os 

dados relativos aos elementos selecionados para a elaboração de categorias e tecnotipos, 

os quais são apresentados nas tabelas 2, 3 e 4.  

 

Matéria-Prima 

 

A matéria-prima utilizada para produção de todas as peças foi o basalto, sendo 

todas as peças provenientes de afloramentos. Este processo se daria devido à 

disponibilidade da matéria-prima, visto que esta é uma rocha abundante na região. 

 O sítio RS-PS-07 localizava-se junto a afloramento rochoso próximo a um 

córrego. Porém, aparentemente o sítio não se tratava de um sítio oficina, pois há 

reduzida quantidade de resíduos de lascamento, não havendo núcleos esgotados ou 

poucos desbastados, mas apenas um único núcleo reaproveitado (peça 888-9 (B), 

embora a peça 888-11 (B) pudesse, talvez, tratar-se também de um núcleo 

reaproveitado). Além disso, há apenas nove (09) lascas residuais, sendo a maior parte 

delas lascas corticais. A partir deste dado, podemos sugerir que uma quantidade muito 

reduzida de peças teriam tido suas primeiras etapas de desbastamento realizadas no 

sítio, apenas a remoção do córtex, e teriam sido levadas para outro local, onde 

receberam o acabamento final, uma vez que não há lascas secundárias, indicativas de 

estágios de desbastamento mais avançados.  Porém, a maior parte dos instrumentos 

apresenta elevado grau de desbastamento e, em virtude disto, esperava-se que houvesse 

muitas lascas de preparação caso o desbastamento das peças tive sido executado neste 

sítio. 

A fim de comparar as dimensões dos maiores negativos dos instrumentos e o 

tamanho das lascas residuais seguiu-se a seguinte classificação. Em relação ao 

comprimento lascas residuais / maiores negativos dos instrumentos podem ser: 
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a) Pequeno: 3,0 - 5,0 cm 

b) Médio: 5,1 - 8,0 cm 

c) Grande: 8,1 - 10,0 cm 

Em relação à largura lascas residuais / maiores negativos dos instrumentos 

podem ser: 

a) Delgado: quando o comprimento é maior que a largura 

b) Largo: quando a largura é maior que o comprimento 

c) Muito largo: quando a largura é duas vezes maior que o comprimento  

A partir desta classificação, verifica-se que as dimensões dos maiores negativos 

presentes nos instrumentos seriam Médios/Largos (25%) e Pequenos/Muito Largos 

(25%); enquanto as dimensões das lascas residuais seriam classificadas como 

Grandes/Delgadas (33%) e Médias/Largas (33%).  

A partir desta comparação, sugere-se que os resíduos de lascamento localizados 

nos sítios RS-PS-07, em sua maioria lascas corticais, não se originaram do 

desbastamento dos demais instrumentos localizados no sítio, uma vez que estes teriam 

sido levados para o sítio prontos para serem utilizados. Outro processo de trabalho teria 

sido realizado no sítio deixando ali como testemunho aquelas nove (09) lascas residuais. 

Ou, caso os instrumentos do sítio RS-PS-07 tenham ali sido confeccionados, processos 

pós-deposicionais teriam eliminado tais testemunhos. 

Entretanto, uma observação pode ser feita: dos 12 instrumentos localizados no 

sítio RS-PS-07 apenas cinco (05) tiveram suporte obtido através de debitagem, isto é, há 

cinco artefatos sobre lasca. Destes cinco, um (01), a peça 888-13, caracteriza-se como 

um instrumento bifacial, ao passo que as demais seriam classificadas como 

instrumentos retocados de ocasião17. Estes são categorizados como resíduos de 

lascamento reaproveitados pelos artesãos, ou seja, são peças não previamente 

planejadas, mas que devido a uma forma acidental pareceram úteis aos artesãos, e assim 

tiveram suas bordas retocadas e foram utilizadas. Destas quatro lascas classificadas 

como instrumentos de ocasião, três (888-3, 888-4 (A), 888-4 (B) e 888-6) seriam 

classificadas como Grandes/Delgadas e uma como Grande/Larga. 

                                                           
17

 Conforme FOGAÇA, 2001. 
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Tecno-tipos 

 

Conforme verificado nas tabelas 2, 3 e 4 foram definidos três tipos de 

concepções estruturais para a produção das peças, no que diz respeito à forma de 

obtenção dos suportes que originaram os instrumentos do sítio RS-PS-07. Cada uma 

destas concepções foi definida com uma categoria, as quais foram subdivididas em 

função da tecnologia de produção, sendo que cada uma destas tecnologias de produção 

foram subdivididas em diferentes tecnotipos, definidos conforme a distribuição de suas 

UTFs (sua funcionalidade). 
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Tabela 1: Resultado da análise dos resíduos de lascamento: 
 

1. Sítio 2. Peça 4. Caracteres Físicos 5. Elementos e Caracteres 
Tecnológicos Gerais 

6.A. Elementos e Caracteres Tecnológicos Específicos para Lascas 

a) Dimensões 
da peça 

b) Matéria-prima 
/ Origem  

a) Morfologia 
geral da peça 

b) Quantidade 
de superfície 

cortical na face 
dorsal 

a) Tipo de 
lasca:  

b) Tipo de 
plano de 

percussão 
(talão):  

c) 
Morfologia 
do plano de 
percussão 

(talão):  

d) Ponto 
de 

impacto:  

e) Canto 
dorsal do 
plano de 

percussão 
(talão):  

f) Forma 
do 

bulbo:  

RS-PS-07 888-5 (A) 3,3 x 8,5 x 1,0 Basalto / 
Afloramento  

Retangular Total Lasca 
cortical 

Liso Reto Ausente Não facetado Plano 

RS-PS-07 888-5 (B) 8,2 x 6,2 x 1,9 Basalto / 
Afloramento 

Retangular Menos de 1⁄3 Lasca de 
preparação 

Facetado Triangular Único Não facetado Plano 

RS-PS-07 888-5 (C) 9,4 x 8,8 x 4,0 Basalto / 
Afloramento 

Circular Menos de 1⁄3 Semi-cortical Facetado Asa Único Facetado Plano 

RS-PS-07 888-9 (C) 8,5 x 8,0 x 3,7 Basalto / 
Afloramento 

Triangular Ausente Lasca de 
preparação 

Liso Asa Ausente Não facetado Plano 

RS-PS-07 888-9 (D) 7,2 x 9,5 x 3,7 Basalto / Sem 
informação 

Losangular Ausente Lasca de 
preparação 

Liso Asa Único Não facetado Plano 

RS-PS-07 888-12 (A) 7,0 x 6,5 x 1,0 Basalto / 
Afloramento 

Retangular  Total Lasca 
cortical 

Natural Asa Ausente Não facetado Plano 

RS-PS-07 888-12 (B) 9,1 x 4,1 x 2,9 Basalto / 
Afloramento 

Triangular Mais de 1⁄2 Lasca 
cortical 

Liso Triangular Único Facetado Plano 

RS-PS-07 888-12 (C) 8,0 x 9,0 x 2,0 Basalto / 
Afloramento 

Trapezoidal Mais de 1⁄2 Lasca 
cortical 

Natural Triangular Ausente Facetado Plano 

RS-PS-07 888-12 (D) 4,2 x 8,2 x 0,9 Basalto / 
Afloramento 

Elipsóide  Total Lasca 
cortical 

Natural Reto Ausente Facetado Plano 
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Tabela 2: Suportes obtidos por façonnage 
 

 
 

CONCEPÇÃO 
ESTRUTURAL 

DE 
PRODUÇÃO 

TECNOLO
GIA 

TECNO-TIPO 

Nº CONST. 
VOLUMÉTRICA 

ORGANIZAÇÃO DAS UTFs E CARACTERES TÉCNICOS (SEÇÃO TRANSVERSAL) SUP. CORTICAL / 
GRAU 
DESBASTAM. 

CONSTRUÇÃO DE 
PLANO DE CORTE 

RETOQUE EXEMPLO 
(peso g) 

Suporte 
obtido por 
Façonnage 

 Bifacial 03 Retangular 
alongado com 
porção distal 

convexa 

Duas UTFs(T) nas extremidades laterais. Terminação em ponta com extremidade 
distal convexa. Com adelgaçamento transversal na extremidade distal. (Biconvexa) 

Menos de 1⁄3. 
Elevado grau de 
desbastamento. 

Plano de corte 
construído a partir de 

superfície plana. 

Bifacial, contínuo, sobre 
plano de corte (plano) e 
sobre superfície plana 

oposta. 

Figura 06: 
888-9 (A) 

(520g) 

04 Retangular 
alongado com 

porções proximal 
e distal convexas 

Cinco UTFs(T) dispostas ao longo das laterais da peça, desde a porção mesio-distal 
esquerda até a porção mesio-distal direita. Apresenta laterais e extremidade distal 

convexas, além de adelgaçamento de toda a parte ativa. (Biconvexa) 

Menos de 1⁄3. 
Elevado grau de 
desbastamento. 

Plano de corte 
construído a partir de 

superfície plana. 

Direto, contínuo, sobre 
plano de corte; e bifacial, 
contínuo, sobre plano de 

corte (plano) e sobre 
superfície plana oposta. 

Figura 01: 
888-11 (A) 

(740g) 

06 Retangular 
alongada com 

parte proximal e 
distal trapezoidal 

Cinco UTFs(T) dispostas ao longo das laterais da peça, desde a porção proximal de 
uma lateral até porção mesio-distall da lateral oposta. Apresenta terminação em 
ponta e apenas duas UTF(T) retocadas, as outras três apresentam plano de corte 

funcional. (Retangular) 

Menos de 1⁄3. 
Baixo grau de 

desbastamento.  

Plano de corte 
construído a partir de 

superfície plana. 

Direto, contínuo, sobre 
plano de corte. 

Figura 09: 
888-13 (A) 

(1300g) 

08 Retangular 
alongado porção 

proximal 
trapezoidal e 
porção distal 

triangular. 

Quatro UTFs(T) distribuídas igualmente entre duas laterais, uma UTF(T), porém 
avança através da extremidade distal, criando uma terminação em ponta muito 

destacada na peça. Apresenta uma das laterais côncava e a outra convexa, 
impondo na peça uma leve curvatura. A UTF(P) está associada à porção proximal da 

peça e sobrepõe-se às duas UTF(T) adjacentes a porção proximal. (Trapezoidal) 

Menos de 1⁄3. 
Elevado grau de 
desbastamento. 

Plano de corte 
construído a partir de 

superfície plana. 

Direto, contínuo, sobre 
plano de corte; e bifacial, 
contínuo, sobre plano de 

corte (plano) e sobre 
superfície plana oposta. 

Figura 10: 
888-15 (A) 

(1220g) 

09 Elipsóide 
alongada 

Duas UTFs(T) funcionais, com terminação pontiaguda. Uma UTF forma a 
extremidade distal, enquanto a outra se distribui na porção distal de uma das 

laterais. A maior parte da peça permanece cortical, havendo negativos de 
adequação da parte preensiva. (Irregular) 

Até 1⁄2. 
Apresenta baixo 

grau de 
desbastamento.  

Plano de corte 
construído a partir de 

superfície plana. 

Não apresenta retoque. Figura 12: 
888-15 (B) 

(640g) 

Trifacial 05 Retangular com 
seção proximal 
trapezoidal e 

distal convexa 

Três UTFs(T), duas localizadas na porção distal, uma na lateral esquerda, outra na 
lateral direita, de tal forma que o encontro entre as duas forma uma ponta. A outra 

UTF(T) dispõe-se na em uma das laterais, porção mesio-proximal, havendo zona 
cortical oposta a esta. Uma das laterais apresenta grandes negativos que compõem 

uma terceira face. (Trapezoidal) 

Menos de 1⁄3. 
Baixo grau de 

desbastamento.  

Plano de corte 
construído a partir de 

superfície plana. 

Direto, contínuo, sobre 
plano de corte. 

Figura 08: 
888-11 (B) 

(1600g) 
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Tabela 3: Suportes obtidos por debitagem 
 

CONCEPÇÃO 
ESTRUTURAL DE 

PRODUÇÃO 

TECNO. TECNO-TIPO 

Nº CONST. VOLUMÉTRICA ORGANIZAÇÃO DAS UTFs E CARACTERES 
TÉCNICOS (SEÇÃO TRANSVERSAL) 

SUP. CORTICAL E 
GRAU DE 

DESBASTAMENTO 

CONSTRUÇÃO DE PLANO DE CORTE RETOQUE EXEMPLO 
(peso g) 

Suporte obtido por 
Debitgem 

Bifacial 07 Quadrangular com porção proximal e 
distal trapezoidal 

Duas UTFs(T) distribuídas de forma mais ou 
menos semelhante entre as duas laterais da 

peça. Sendo que uma UTF apresenta-se 
convexa e a outra retilínea. Apresenta 

extremidade distal mais delgada e retilínea. 
(Triangular) 

Ausente. Moderado 
grau de 

desbastamento. 

Plano de corte construído a partir de 
superfície plana. 

Direto, 
contínuo, 

sobre plano 
de corte. 

Figura 11: 
888-13 

(B) 
(800g) 

Lasca não 
preparada 

01 
 
 

Retangular com porção proximal e 
distal trapezoidal 

Três UTFs(T), uma mesio-distal extrema, outra 
médio- distal e outra mesio-proximal com 

concavidade lateral. UTF(P) associada à parte 
proximal. (Triangular) 

Menos de 1⁄3, região 
central. Baixo grau de 

desbastamento. 

Plano de corte não desbastado após 
a debitagem do suporte, originário, 
portanto, de superfície natural (face 

ventral da lasca) ou a partir de 
negativo de retiradas efetuadas 
antes da debitagem do suporte. 

Direto, sobre 
plano de 

corte de cada 
UTF(T). 

Figura 02: 
888-3 
(220g) 

Quadrangular com porção distal 
triangular e proximal trapezoidal. 

Quatro UTFs(T) distribuídas ao longo da lateral 
da peça. UTF(P) associada à zona cortical 

lateral. (Retangular) 

Até 1⁄2, lateral. Baixo 
grau de 

desbastamento. 

Plano de corte não desbastado após 
a debitagem do suporte, originário, 

portanto, a partir de superfície 
natural (face ventral da lasca) ou a 

partir de  negativo de retiradas 
efetuadas antes da debitagem do 

suporte. 

Direto, sobre 
plano de 

corte de cada 
UTF(T). 

Figura 03: 
888-4 (A) 

(880g) 

Quadrangular, com parte proximal e 
distal trapezoidal. 

Uma UTF(T) na lateral mesial. UTF(P) associada 
à zona cortical lateral. (Triangular) 

Mais de 1⁄2. Baixo 
grau de 

desbastamento. 

Plano de corte não desbastado após 
a debitagem do suporte, originário, 

portanto, a partir de superfície 
natural (face ventral da lasca) ou a 

partir de  negativo de retiradas 
efetuadas antes da debitagem do 

suporte. 

Direto, sobre 
plano de 

corte de cada 
UTF(T). 

Figura 05: 
888-4 (B) 

(240g) 

Retangular como porção mesial e 
distal trapezoidal. 

Uma UTF(T) na lateral mesial. UTF(P) associada 
à zona cortical lateral. (Retangular) 

Até 1⁄2. Baixo grau de 
desbastamento. 

Plano de corte não desbastado após 
a debitagem do suporte, originário, 

portanto, a partir de superfície 
natural (face ventral da lasca) ou a 

partir de  negativo de retiradas 
efetuadas antes da debitagem do 

suporte. 

Não 
apresenta 
retoque. 

Figura 04: 
888-6 
(400g) 
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Tabela 4: Suporte obtido por reaproveitamento de núcleo 
 

CONCEPÇÃO ESTRUTURAL 
DE PRODUÇÃO 

TECNOLOGIA 

TECNO-TIPO 

Nº 
CONST. 

VOLUMÉTRICA 
ORGANIZAÇÃO DAS UTFs E CARACTERES TÉCNICOS 

(SEÇÃO TRANSVERSAL) 
SUP. CORTICAL E GRAU DE 

DESBASTAMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PLANO 

DE CORTE 
RETOQUE 

EXEMPLO 
(pego g) 

Suporte obtido a partir de 
Núcleo Reaproveitado 

Bifacial 2 Circular 
Três UTFs Transformativas laterais e UTF Preensiva 
sobrepostas a estas. Convexidade lateral devido ao 

gume circular. (Biconvexa) 

Córtex totalmente removido. Elevado 
grau de desbastamento. 

Plano de corte 
construído a partir de 

superfície plana. 

Bifacial, contínuo  
ou descontínuo, 
sobre plano de 
corte (plano) e 

sobre superfície 
plana oposta. 

Figura 07: 
888-9 (B) 

(660g) 
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O resumo abaixo apresenta cada uma das categorias com seus distintos 

tecnotipos: 

CATEGORIA 1: SUPORTES OBTIDOS POR FAÇONNAGE 

1.1. Tecnologia bifacial: cinco (05) tecnotipos, cada um deles representados por 

uma (01) peça. 

- Tecno-tipo 03: Peça 888-9 (A) - Figura 06 

- Tecno-tipo 04: Peça 888-11 (A) - Figura 01 

- Tecno-tipo 06: Peça 888-13 (A) - Figura 09 

- Tecno-tipo 08: Peça 888-15 (A) - Figura 10 

- Tecno-tipo 09: Peça 888-12 (B) - Figura 12 

 

1.2. Tecnologia trifacial: um (01) tecno-tipo, representado por apenas uma (01) 

peça. 

- Tecno-tipo 05: Peça 888-11 (B) - Figura 08 

 

CATEGORIA 2: SUPORTE OBTIDO POR DEBITAGEM 

2.1. Tecnologia Bifacial: um (01) tecno-tipo, representado por apenas uma (01) 

peça. 

- Tecno-tipo 07: Peça 888-13 (B) - Figura 11 

 

2.2. Tecnologia de Lascas não preparadas: um (01) tecno-tipo, representado 

pelas lascas não padronizadas, instrumentos de ocasião, representados por quatro 

distintos instrumentos. 

- Tecno-tipo 01: Peça 888-3 - Figura 02; Peça 888-4 (A) - Figura 03; Peça 888-

4 (B) - Figura 05 e Peça 888-6 - Figura 04 
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CATEGORIA 3: SUPORTE OBTIDO A PARTIR DE NÚCLEO 

REAPROVEITADO 

3.1. Tecnologia Bifacial: um (01) tecno-tipo, representado por uma (01) única 

peça. 

- Tecno-tipo 02: Peça 888-9 (B) - Figura 07 

 

Assim, nota-se que os artesãos que confeccionaram os artefatos do sítio RS-PS-

07 fizeram uso da matéria prima disponível localmente, no entanto, ao que tudo indica 

não manufaturaram os instrumentos no local. É possível que estes artefatos tenham sido 

confeccionados em outros locais, onde haveria, talvez, afloramentos basálticos de 

melhor qualidade do que aquele disponível nos afloramentos ao redor do sítio. Esta 

hipótese não pode ser testada, no âmbito deste trabalho, pois não há exemplares das 

rochas dos afloramentos do sítio RS-PS-07 para comparar com a matéria-prima sobre a 

qual os artefatos foram construídos.  

É possível dizer, em termos gerais, no que diz respeito à tradição tecnológica, 

que os esquemas de façonnage de peças bifaciais foram predominantes na produção das 

peças, seguidos do esquema de debitagem de lascas não preparadas. Sendo que todos os 

instrumentos, inclusive as lascas não preparadas, foram produzidos de tal forma que a 

organização de suas UTF Transformativas e Preensivas individualizam cada peça como 

um artefato distinto, único. Em virtude desta constatação, o sítio RS-PS-07 apresenta 

uma variabilidade artefatual muito alta, visto que cada peça configura um tecno-tipo 

diferenciado18. Tentar descobrir o significado desta alta variabilidade artefatual é 

trabalho para uma pesquisa posterior.  

 

 

 

                                                           
18 Embora as Lascas Não Preparadas e Retocadas tenham sido agrupadas em um único tecno-tipo (01), 
cada uma delas é distinta da outra em termos de organização das UTFs. Assim, foram agrupadas sob o 
rótulo de Tecno-tipo 01, devido ao fato de apresentarem-se como lascas simples retocadas, ou seja, o que 
as une é uma característica mais geral que a classifica como instrumentos de ocasião retocados, isto é, 
espera-se que tenham distintas organizações de UTF em virtude não haver planejamento prévio antes de 
sua produção, pois se tratam de “lixo” reaproveitado. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, apresenta resultados 

preliminares de uma pesquisa maior existente apenas no plano da idéias onde imagina-

se a possibilidade de reanalisar, através da análise diacrítica, todos os sítios líticos do 

entorno da UHE Barra Grande, localizados em Pinhal da Serra (RS), na tentativa de 

obter novas informações relativas aos processos de produção dos artefatos localizados 

naqueles sítios.  

Como vimos, através de uma proposta de analise tecno-tipológica todos os 

artefatos provenientes destes sítios foram analisados entre os anos de 2003 e 2004. A 

partir dos resultados obtidos neste estudo sugeriu-se que todos os sítios líticos do 

entorno da UHE Barra Grande teriam sido confeccionados por artesãos de uma mesma 

tradição tecnológica vinculada aos sítios cerâmicos do entorno.  

Contudo, diante da possibilidade de análise dos sítios mediante uma nova 

abordagem metodológica, a análise diacrítica, imaginei se seria possível a identificação 

de novas informações sobre a cadeia operatória de produção das peças a fim de 

confirmarmos a hipótese inicial na qual todos os sítios representaria uma única tradição 

tecnológica, ou talvez, identificarmos mais de uma tradição tecnológica responsável 

pela produção dos artefatos. Além disso, seria possível a comparação entre os resultados 

obtidos a partir da análise tecno-tipológica e os resultados obtidos a partir da análise 

diacrítica, na tentativa de identificarmos as reais diferenças entre as duas metodologias. 

Porém, este objetivo não poderia ser concretizado no âmbito deste trabalho, pois 

os sítios líticos superficiais do entorno da UHE Barra Grande apresentam um total 

aproximado de 720 artefatos, o que tornaria inviável a conclusão desta pesquisa tendo 

em vista o tempo disponível para realização de uma monografia de conclusão de curso. 

Assim, este trabalho apresenta-se como o primeiro passo de uma pesquisa futura a ser 

realizada a longo prazo, apresentando os resultados da análise diacrítica de um único 

sítio: RS-PS-07 que apresenta um total de 21 peças, doze (12) instrumentos em nove 

(09) lascas residuais.  

Vimos, também, que a região de Pinhal da Serra apresenta uma grande variedade 

de sítios arqueológicos: sítios líticos superficiais, sítios lito-cerâmicos, sítios cerâmicos, 

estruturas semisubterrânas, estruturas circulares em relevos (anéis) e estruturas aterradas 
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(montículos). Sendo todos estes sítios associados aos grupos ceramistas que habitaram a 

região no período Pré-colonial, ou seja, aquela região específica de Pinhal da Serra não 

apresentaria ocupação de grupos pré-ceramistas. Entretanto, Hoeltz (2005) não descarta 

tal possibilidade.  

Em termos de resultado, obteve-se com este trabalho basicamente a descrição 

das sequências de lascamento dos instrumentos presentes no sítio, bem como outras 

características relevantes de sua organização, e a categorização destes instrumentos em 

diferentes tecnotipos conforme o esquema de produção, tecnologia de produção e 

distribuição de suas UTFs. 

A partir deste estudo preliminar, verificou-se uma alta variabilidade artefatual no 

sítio RS-PS-07. O sítio apresentou nove (09) lascas residuais, sendo a maior parte delas 

corticais, estando, portanto, relacionadas às primeiras etapas de lascamento. Porém, 

devido ao reduzido número de lascas, se comparado à quantidade de instrumentos (12), 

e também devido à relação entre o tamanho dos maiores negativos de lascamentos 

presentes nos instrumentos e os tamanhos das lascas residuais concluiu-se que tais 

lascas não tiveram origem na produção dos instrumentos localizados no sítio. Assim, 

aqueles instrumentos teriam sido levados para o local já acabados. Ou seja, embora o 

sítio esteja situado junto a afloramentos rochosos, ele não se caracteriza com sítio 

oficina, uma vez que o lascamento ali teria sido eventual.  

A concepção estrutural das peças foi definida a partir da forma de obtenção dos 

suportes, obtidos por meio de façonnage, debitagem ou a partir de um núcleo 

reaproveitado (com as bordas retocadas). Estas três categorias foram classificadas de 

acordo com a tecnologia de produção, podendo ser bifacial, trifacial ou lasca não 

preparada e retocada.  

Cada uma destas categorias foi subdividida em distintos tecnotipos a partir de 

sua construção volumétrica e distribuição de suas UTFs (o que pode indicar formas de 

funcionamento). A categoria dos suportes obtidos por façonnage com tecnologia 

bifacial apresentou cinco distintos tecnotipos (03, 04, 06, 08 e 09), cada um deles sendo 

representado por um único artefato. A categoria dos suportes obtidos por façonnage 

com tecnologia trifacial apresentou um único tecnotipo (05) representado por uma peça.  

A categoria dos suportes obtidos por debitagem com tecnologia bifacial 

apresentou apenas um tecno-tipo (07), representado por uma peça. A categoria dos 
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suportes obtidos por debitagem com tecnologia de lascas não preparadas apresentou um 

tecno-tipo representado por quatro peças, porém, o que caracterizou todas estas peças 

como pertencente ao mesmo tecno-tipo não foi uma distribuição de UTFs semelhantes, 

mas sim o fato de apresentarem-se como lascas extremamente simples, com pequenos 

retoques ou possíveis marcas de utilização, não se constituindo como instrumentos não 

preparados intencionalmente, e sim resíduos de lascamentos que casualmente 

apresentavam forma propícias para o uso e por isso foram reaproveitados.  

Por fim, a categoria dos suportes obtidos a partir de reaproveitamento de núcleo 

com tecnologia bifacial é composta por apenas um tecno-tipo, representado por uma 

peça, tratando-se de um núcleo discóide que teve suas bordas “afiadas” pela confecção 

de pequenos retoques.  

Percebeu-se, assim, no sítio RS-PS-07, o predomínio dos processos de 

façonagem com tecnologia bifacial, seguidos da debitagem de lascas não preparadas e 

retocadas, chamadas de instrumentos de ocasião, além de uma alta variabilidade 

artefatual na qual cada um dos 12 instrumentos dos sítios, com exceção de 04 lascas 

retocadas, configura-se como artefatos únicos, totalmente distintos uns dos outros.  

Espera-se que futuramente seja possível dar continuidade a esta pesquisa para 

que os artefatos líticos referentes aos demais sítios líticos do entorno da UHE Barra 

Grande também possam ser estudados sob a perspectiva da análise diacrítica 

possibilitando a comparação dos resultados num universo mais amplo na tentativa de 

buscarmos as principais características que diferenciam os resultados da analise tecno-

tipológica e da análise diacrítica, além de buscarmos novos elementos da cadeia 

operatória de produção dos artefatos que possam elucidar as questões acerca da 

vinculação dos artefatos líticos a uma tradição ou mais tradições tecnológicas. A base 

para o reconhecimento destes novos elementos está, pois, na construção dos tecnotipos. 

O desafio é, portanto, assegurar que os critérios utilizados para a definição dos tipos 

possam ter algum respaldo real, pois se os critérios aqui utilizados para a criação dos 

tecno-tipos levar a uma especificidade artefatual tão elevada a ponto de que a maior 

parte dos instrumentos dos sítios configure-se como um tecno-tipo diferenciado será 

impossível a elaboração de qualquer comparação intra ou inter-sítios. 
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