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  RESUMO 

 

 

A presente monografia apresenta o resultado das análises tecnológicas das 

coleções líticas pré-coloniais sobre quartzo do sítio arqueológico Caixa d’Água, 

situado no município de Buritizeiro – Minas Gerais. A coleção é proveniente do 

Setor A deste sítio, que apresenta ocupações desde o final do período 

Pleistoceno. Sob a égide dos conceitos da análise tecnológica foram feitas as 

caracterizações e inferências acerca das indústrias líticas realizadas sobre 

seixos de quartzo com o intuito de identificar estigmas e recorrências 

tecnológicas que visam o entendimento da cultura material proveniente de tal 

assentamento à céu aberto. 
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ABSTRACT 

 

 

This current monograph shows the results of the technological reviews of the pre-

colonial lithic collections made in quartz in the archaeological site Caixa d’Água, 

located in the county of Buritizeiro – Minas Gerais. The collection comes from the 

Sector A of this site, which has occupations since the end of the Pleistocene 

period. Under the aegis of the concepts of technological analysis, 

characterizations and inferences were made about the lithic industries carried out 

on quartz pebbles in order to identify stigmas and technological recurrences that 

aim at the understanding of the material culture coming from such open field 

settlement.  
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Introdução 

 A tecnologia lítica é um ramo da Arqueologia que vem sendo cada vez 

mais entendido e discutido “a par de igualdade” com o restante dos vestígios 

arqueológicos. Em especial as indústrias realizadas sobre bigorna que, desde 

sempre, foram entendidas como “secundárias” ou menos representativas do 

passado pré-colonial devido à uma suposta simplicidade (por vezes, entendida, 

de fato como simplória) advogada por alguns arqueólogos (Prous et al., 2012). 

Sendo assim, o entendimento dos processos físicos relacionados ao lascamento 

sobre bigorna, assim como os estigmas oriundos de tal técnica tornam-se 

fundamentais. 

 O sítio arqueológico Caixa d’Água, em Buritizeiro, dispõe de uma grande 

quantidade de vestígios líticos relacionados à técnica da percussão sobre 

bigorna (Alves, 2010; Rodet, 2006; etc.) sendo, portanto, imprescindível a 

análise de tais tipos de vestígios, a fim de que se possa, futuramente, relacioná-

los com os sepultamentos presentes neste assentamento, um pouco mais 

conhecidos (Rodet, 2006). 

 Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo o entendimento das 

indústrias líticas sobre seixos de quartzo do sítio arqueológico Caixa d’Água, com 

o aporte da tecnologia lítica, a fim de apreender as escolhas culturais por trás 

das indústrias líticas.  

O objetivo do estudo das indústrias líticas remete aos mecanismos 

tecnológicos empregados no lascamentos dos pequenos seixos, para em 

seguida contextualizar aos resultados já obtidos para o sítio. Ainda, pretende-se 

entender os mecanismos físicos que compõem o lascamento do quartzo, 

matéria-prima recorrente em diversos contextos do Brasil Central, como em 

Santana do Riacho (Silva, 2015; Isnardis, 2009; Rodet, 2006; Prous; De Sousa 

et al., 2017), Diamantina (Isnardis, 2009) etc., mas que, apesar do grande 

volume desse tipo de matéria-prima, ainda é pouco estudado e descrito.  

 O presente trabalho divide-se em cinco capítulos, o primeiro relaciona-se 

aos aspectos físicos que permeiam a área de estudo, além de descrever um 

breve histórico das ocupações humanas na região, o segundo remete-se aos 

aspectos metodológicos que nortearam a presente pesquisa, com conceitos 
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como o de cadeia operatória, análise tecnologia dentre outros, o terceiro é o 

capitulo dos resultados obtidos na pesquisa, o quarto são as considerações finais 

e o quinto contém as referências bibliográficas nas quais o presente estudo foi 

baseado. 
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Capítulo 1 – Meio físico e grupos humanos 

 Nesse capítulo, serão abordadas, de forma breve, questões relativas aos 

aspectos geológicos, geomorfológicos e do meio físico, em geral, relacionando-

as ao entendimento da ocupação humana pretérita na região em questão, mais 

especificamente no sítio arqueológico Caixa d’Água, no município de Buritizeiro, 

Minas Gerais. 

1.1 - Inserção geográfica e descrição da área de estudo 

  O município de Buritizeiro está à aproximadamente 370km da capital Belo 

Horizonte, na mesorregião denominada Norte de Minas e microrregião de 

Pirapora. Tem população estimada, com data referente a julho de 2017, de 

28.335 habitantes, de acordo com a Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 

População e Indicadores sociais do IBGE.  Encontra-se inserido no domínio 

fitogeográfico dos Cerrados – Savanas/Campos Tropicais (Ab´Saber, 1970). O 

clima da região é o tropical úmido/subúmido, com invernos secos e verões 

chuvosos. O índice pluviométrico, de 1970 a 2002, é de 1195mm (ANA 2005 

apud Baggio 2008). É sabido que a intercalação de períodos chuvosos e secos 

tem forte influência na dinâmica de ocupação das margens do rio São Francisco, 

que corta o município do sul para o norte. Durante as cheias do rio, suas águas 

invadem suas margens inundando suas várzeas, mudando a disponibilidade de 

recursos provindos do rio. Assim sendo, muito provavelmente os períodos de 

chuvas e secas influenciaram também na dinâmica das ocupações passadas 

das margens do rio São Francisco. 
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Figura 1 - Inserção regional do município de Buritizeiro (extraído de Silva 2015) 

   

Com relação aos aspectos climáticos, W. Trindade (Trindade, 2010) 

estabelece três tipos para a região do Cráton do São Francisco, baseado na 

classificação climática de Köppen (Trindade, 2010). O primeiro tipo, caracteriza-

se como clima temperado brando, com verão ameno e chuvoso e inverno 

moderado. As temperaturas variam entre superiores à 22ºC nos meses mais 

quentes e inferiores à 18º nos mais frios. São marcados por uma estação seca 

(no inverno) e outra chuvosa (no verão). O segundo tipo climático apontado pelo 

autor é denominado temperado brando, com verões quentes e chuvosos e 

invernos amenos. Nesse tipo climático, as estações de seca e chuva são bem 

mais marcadas que o anterior, sendo que “[...]o mês mais seco tem precipitação 

inferior à décima parte do mês mais chuvoso” (Trindade, 2010: 26). As 

temperaturas, por outro lado, são bem próximas ao tipo climático descrito 

anteriormente, variando entre 22ºC e 18ºC. Por fim, o chamado clima tropical 

chuvoso, presente na área de estudo, caracteriza-se por apresentarem invernos 

mais quentes que os outros tipos climáticos, com temperaturas sempre 
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superiores à 18ºC. Assim como os outros tipos, o verão é úmido, e, nesse caso, 

quente, e o inverno, seco.  

 Com relação aos aspectos vegetacionais da área de estudo, H. Baggio, 

em sua tese de doutorado, classifica, baseando-se em dados do IEF (IEF, 2005 

apud Baggio 2008) em parceria com o Laboratório de Estudos e Projetos em 

Manejo Florestal da Universidade Federal de Lavras (UFLA, 2005 apud Baggio 

2008), a região como tendo cinco tipos vegetacionais observáveis, a saber, a 

floresta estacional semidecidual, a floresta estacional decidual, as savanas, as 

formações pioneiras e os tratos antrópicos (Baggio, 2008)  

Tais unidades vegetacionais serão descritas aqui de forma breve e sumária, uma 

análise mais detalhada pode ser encontrada no Inventário Florestal de Minas 

Gerais, disponível no sítio eletrônico do Instituto Estadual de Florestas.  

A floresta estacional semidecidual, é caracterizada na área como as matas 

ciliares e de galeria, ao longo dos cursos d’água, abrangendo, portanto, os 

agrupamentos de florestas úmidas e estacionais semideciduais.  Já as florestas 

estacionais deciduais, caracterizam-se por matas secas (ou mesófilas), 

caducifólias devido a pressões hidrológicas características da região. As 

savanas, por sua vez, assumem diversas fisionomias fitogeográficas na região, 

caracterizando o Cerrado. As chamadas formações pioneiras são formadas 

pelos “[...] buritizais ou veredas e a vegetação de várzea” (Baggio, 2008: 13). As 

veredas detêm uma importância ímpar na manutenção e preservação das 

nascentes, como é o caso do rio Formoso que tem sua nascente formada por tal 

cobertura vegetal. São regiões alagadiças que possuem espécies vegetais 

típicas, sendo os buritizais os espécimes vegetais mais reconhecidos 

regionalmente (Fig.2). Estes locais são reservatórios de água e alimentos e 

recebem, em determinado momento do ano, a frequentação sistemática de 

animais, que se reúnem para reprodução ou em busca de alimentos sazonais 

específicos. 
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Figura 2 - Veredas em Buritizeiro. Nota-se as margens área alagadiça com presença de vegetação rasteira 

e buritis (extraído de Silva, 2015) 

 Com relação aos aspectos hidrológicos, a área apresenta complexa 

estrutura hídrica superficial e subterrânea. Na região de Buritizeiro, o principal 

eixo de drenagem é o rio São Francisco, estando o município em estudo 

localizado no seu alto/médio curso.  A bacia do rio São Francisco engloba os 

estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o 

Distrito Federal, sendo que drena uma área de aproximadamente 634.000km², 

cerca de 8% do território nacional (Trindade, 2010). A bacia é dividida em 4 

compartimentos hidrográficos de acordo com o PLANVASF (PLANVASF 1989 

apud Trindade, 2010), baseado em elementos fisiográficos comuns (Fig.3). O 

Alto São Francisco, seria a unidade que se inicia na nascente do rio, localizada 

na Serra da Canastra, mais especificamente no município de São Roque de 

Minas, e se estende até o município de Pirapora, também em Minas Gerais. 

Engloba, também, as sub-bacias dos rios das Velhas, Paraopeba, Pará, Abaeté, 

Jequitaí, Indaiá e a represa de Três Marias (Trindade, 2010).  O Médio São 

Francisco, corresponde a porção do curso do rio que se estende de Pirapora 

 até o lago de Sobradinho, na Bahia, e compõem esse trecho as sub-

bacias rios Paracatu, Urucuia, Verde Grande, Carinhanha, Correntes, Grande e 

Paramirim. O chamado Submédio São Francisco, vai de Remanso a Paulo 
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Afonso, trecho no qual, o rio se desenvolve inteiramente no estado da Bahia e o 

Baixo São Francisco, que vai de Paulo Afonso até desaguar em sua foz, no 

Oceano Atlântico. 

 
Figura 3 - Bacia do rio São Francisco (Alves, 2010) 

 

A área em estudo encontra-se inserida no Alto/Médio curso do rio São 

Francisco, correspondendo a uma região de extrema importância para a recarga 

dos aquíferos, isto em função das feições morfológicas tabulares muito comuns 

nesta parte da bacia (Trindade 2010; Baggio, 2012; cf. subitem 1.3 do presente 

trabalho). Tais ambientes encontram-se densamente preenchidos por veredas 
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que compõem uma extensa e delicada rede hídrica que abastece os principais 

cursos de rio da região.  

A morfologia do canal fluvial do rio São Francisco, assim como aspectos 

topográficos da área de estudo relacionados ao escoamento do fluxo do rio são 

elucidados por Trindade (2010) sendo que  

"O canal fluvial do Rio São Francisco, na área de estudo, apresenta 

características morfológicas diferenciadas, em função dos aspectos 

geomorfológicos e estruturais encontrados ao longo dos 160km que 

compõem o perfil longitudinal. Topograficamente, o segmento não 

apresenta grandes variações altimétricas. Em consonância com as 

declividades médias do relevo regional (5%), são encontradas as cotas 

altimétricas 513 e 475 m, respectivamente em Três Marias (próximo ao 

barramento da represa homônima) e Pirapora (próximo à confluência 

com o Rio das Velhas)” (Trindade, 2010:20)  

O autor aponta, ainda, para a existência de trechos com alto fluxo e 

gradiente de transporte exercido pelo rio, próximo à barragem da represa de 

Três Marias. Em tal localidade, distante aproximadamente 150 km de 

Buritizeiro, o fluxo é turbulento e pode-se encontrar no leito do rio seixos e 

calhaus transportados pelo mesmo. A respeito dos aspectos estruturais do 

canal, pode-se dizer que  

“A jusante do barramento [da represa de Três Marias; “grifo” nosso] 

(aproximadamente 10km), o canal apresenta um controle estrutural, 

exercido provavelmente por fraturamentos nas unidades da Formação 

Três Marias. Tais linhas de fraturas encontram-se bem representadas 

na Cachoeira Grande, onde o canal fluvial sofre uma inflexão de 

aproximadamente 90º para NW, com alternância do fluxo laminar para 

turbulento encachoeirado. Da Cachoeira Grande até a confluência com 

o Rio Abaeté, os indícios de controle estrutural são evidenciados pela 

morfologia do canal, que apresenta pequenos trechos retilíneos com 

bruscas alternâncias na direção do fluxo.” (Trindade, 2010: 21)  

Este setor do rio pode ter sido um local utilizado pelos pré-históricos que 

frequentaram o sítio Caixa d’água para coleta de matéria prima lítica, pois parte 

considerável das indústrias líticas encontradas no sítio têm como suporte os 

seixos. Sabe-se atualmente (Rodet et al., 2007; Penha, 2015) que um dos locais 

prováveis que serviram como setor de busca desse tipo de matéria prima é o 
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riacho Fundo (tributário do rio Jequitaí), localizado à aproximadamente 70 km à 

jusante de Buritizeiro. Entretanto, ainda não há prospecção de matéria prima 

acima do rio Formoso, ou seja, na área da Cachoeira Grande. 

À altura da confluência do rio São Francisco com o rio Abaeté, o canal do 

rio adquire uma natureza meandrante (Trindade, 2010) e passa a adquirir um 

caráter granulométrico fino, formado majoritariamente de areias finas, e nesse 

ponto, o leito menor do rio se desenvolve rodeado por cascalhos da Formação 

Abaeté (Ibidem). 

Ainda sobre a dinâmica fluvial do rio São Francisco, pode se inferir que  

“Ao longo dos 160km de canal fluvial, são observadas algumas 

alterações pontuais no regime de transporte e no fluxo do rio, 

ocasionadas pela presença de pequenas corredeiras. No entanto, na 

cidade de Pirapora, uma grande corredeira torna o fluxo do rio 

turbulento por uma distância de 800 m, com grande deposição de 

sedimentos arenosos a jusante. A partir das corredeiras de Pirapora 

inicia-se a hidrovia oficial do São Francisco, seguindo por 1.371km até 

Juazeiro–BA/Petrolina–PE. 

Além do aprofundamento do canal fluvial (Hidrovia do São Francisco), 

terraços aluviais bem desenvolvidos são característicos no segmento 

entre as corredeiras de Pirapora e a foz do Rio das Velhas”. (Trindade, 

2010: 22-23) 

O sítio arqueológico Caixa d’Água, em Buritizeiro, encontra-se em uma 

borda de escarpa nos terraços aluviais supracitados, estando, também, em 

frente ao trecho do rio São Francisco que é marcado pelas corredeiras (fig. 4). 

Atualmente, ainda é possível extrair uma larga quantidade de peixes em tal 

trecho, especialmente durante a piracema (M.J. Rodet, com. pessoal). Além 

disso, tais corredeiras se apresentam como um dos poucos pontos do rio na 

região onde é possível se atravessar sem a necessidade do uso de 

embarcações. Estes elementos apontam para possíveis fatores de atração 

populacional observadas no sítio, localizando-se, portanto, em recorte 

paisagístico diferenciado. Ainda, ressalta-se que a área, devido a sua altura em 

relação ao rio, nunca é atingida pelas grandes cheias anuais do São Francisco, 

fato que pode ser interpretado como um forte atrativo populacional. 
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Figura 4 - Corredeiras do rio São Francisco, vistas à partir do sítio Caixa d’Água (M.J. Rodet, acervo 
pessoal) 

 

Na região em estudo, o rio São Francisco é abastecido por uma série de 

rios e córregos. Dentre essa extensa rede hidrográfica, destaca-se nesse estudo 

o rio Formoso, o rio do Sono e o Jequitaí e seus afluentes, devido às questões 

relativas à proximidade geográfica e similaridade geomorfológica, além de, 

possivelmente, serem tais cursos de rio a origem de diversas matérias-primas 

líticas utilizadas no sítio Caixa d’Água. Pesquisas atuais demonstram que as 

áreas de tais bacias foram sistematicamente utilizadas pelos grupos passados, 

tendo sido localizados sítios arqueológicos na bacia do rio Jequitaí e bacia do rio 

do Sono. Foram encontradas, também, matérias-primas diversas na bacia do rio 

Formoso, tais como, arenitos, quartzitos, quartzos e silexitos de qualidades 

diferenciadas, além de cascalheiras com presença de seixos de arenito (Duarte-

Talim, no prelo). 

  O rio Formoso nasce no Chapadão das Gerais, na localidade de 

Imburuçu, a 911 m/alt. e percorre cerca de 90 km até sua foz no rio São 

Francisco, à 490m/alt., próximo à cidade de Pirapora (Baggio, 2008). A bacia do 

rio Formoso drena cerca de 800 km² (Trindade, 2010) e é dividido em três cursos 

(alto, médio e baixo curso) classificados de acordo com elementos 

geológicos/geomorfológicos comuns das áreas por onde passa o rio (Fig.5). De 



22 
 

acordo com Baggio (2008), o rio tem canal aberto e “[...] seu fluxo principal é do 

tipo turbulento de corrente e encachoeirado” (Baggio, 2008: 51). Tal fluxo, porém, 

varia ao longo, dispondo de trechos com maior velocidade, formando pequenas 

cachoeiras e corredeiras localizadas, em grande parte, no alto/médio curso do 

rio (Baggio, 2008). Tais informações são importantes na medida em que 

agregam ao entendimento do processo de transporte/formação de matérias 

primas líticas variadas, em especial os seixos rolados de rio, parte considerável 

da coleção analisada no presente trabalho. A respeito desse fato, aliado à forma 

dos canais do rio, Baggio (2008) apresenta que 

“A tipologia do canal fluvial do Rio do Formoso pode ser definida como 

um curso de canais únicos, podendo ser subdividido principalmente em 

canais retos e sinuosos, sendo os canais meandrantes expressivos. As 

formas topográficas do canal principal e dos canais secundários 

apresentam-se como leitos com segmentos rochosos e leitos com 

segmentos aluviais, estes favorecendo a mobilidade dos sedimentos” 

(Baggio, 2008: 52)  
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Figura 5 - Principais bacias que drenam a área de estudo. Bacia do rio Formoso em destaque (Baggio, 
2008) 

  É importante considerar nesta pesquisa, acerca dos aspectos do rio 

Formoso, conforme observado por Baggio (2008), que a energia de transporte e 

deposição do rio são baixas no alto e baixo curso do mesmo (exceto nos trechos 

encachoeirados), o que possibilita a movimentação/deposição de sedimentos 

desagregados de afloramentos rochosos na região (arenitos/arcósios do próprio 

leito /margens do rio). Já no médio curso a velocidade é alta o que possibilita a 
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desagregação, transporte/deposição de sedimentos com granulometria maior e 

variadas. Deve-se notar que neste trecho do rio tem-se um tipo de ocorrência 

que corresponde a um depósito inconsolidado, não rochoso, de mais fácil 

extração. Estas considerações, conforme citado acima, podem significar que a 

bacia do rio Formoso, poderia se tornar uma das principais fontes de matéria-

prima para a indústria lítica desenvolvida pelas comunidades antigas, como 

observado no sítio da Caixa d’Água, uma vez que tal rio, encontra-se a uma 

distância média de 20km do sítio. Atualmente, devido à ocupação humana 

contemporânea e uso não-sustentável de tal espaço, o baixo curso do rio 

Formoso encontra-se totalmente assoreado (M.J. Rodet, com. pessoal). 

 Em relação à caracterização hidrodinâmica das principais drenagens das 

sub-bacias dos rios do Sono e Jequitaí, cabe ressaltar que a literatura técnica se 

caracteriza por   poucos estudos. Entretanto, algumas comparações podem ser 

feitas, a partir dos estudos geológico/ geomorfológicos de Baggio (2008) e Penha 

(2015) no rio Formoso, uma vez que o embasamento rochoso e dinâmicas 

morfoestruturais diversas presentes na região de estudo estão profundamente 

relacionados à formação/reabastecimento dos aquíferos que compõem os 

diversos rios, córregos e riachos da área estudada.   

O rio do Sono é um afluente do rio Paracatu, sendo esse último o afluente 

mais caudaloso do rio São Francisco na região. Está distante aproximadamente 

90 km do sítio arqueológico Caixa d’Água e tem o seu curso fluindo sobre lajedos 

de rochas arcosianas do Grupo Bambuí (Formação Três Marias) sobrepostas 

pelas mesmas Formações do grupo Areado (Formação Abaeté e Capacete) que 

também formam extensas chapadas tabulares, a exemplo do que ocorre no 

citado Rio Formoso e tributários. Assim sendo, poder-se-ia dizer que o fluxo das 

águas destas sub-bacias, também possui trechos de baixa velocidade, 

associados com outros de velocidade mais elevada, sendo, portanto, capazes 

de remover e transportar sedimentos grosseiros, como blocos, lajes etc. que se 

transformam ao longo do percurso em seixos de granulometria variáveis, desde 

2 até 10 cm de diâmetro. Tais seixos podem ser depositados as margens destas 

drenagens onde a velocidade das águas torna-se menores, já no baixo curso, 

próxima a foz no são Francisco. D. Duarte-Talim aponta para a existência de 6 

sítios arqueológicos pré-históricos no munícipio de João Pinheiro (Duarte-Talim, 
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2015 no prelo), no rio Santo Antônio, afluente do rio do Sono. Os sítios 

encontrados nessa pesquisa foram nomeados e delimitados sendo conhecidos 

como Sítio Córrego do Barreto, Sítio Riacho das Pedras, Sítio Córrego Areia, 

Sítio Córrego Areia 2, Sítio Cabeceiras e o Sítio Vereda do Lima (Ibidem). São 

sítios pré-históricos, à céu aberto, alguns caracterizam-se por serem sítios em 

superfície, grande parte com ocorrência de materiais líticos e alguns com 

esparsos fragmentos cerâmicos. As matérias primas encontradas em tais sítios 

variam entre o quartzito, arenito e o quartzo, sendo que grande parte desse 

material se encontra na forma de seixos. O grande interesse dessas indústrias 

para o nosso estudo é que as mesmas são muito parecidas com aquelas 

encontradas no sítio Buritizeiro, ou seja, trata-se de fatiagem de seixos de arenito 

ou quartzito/quartzo para produção de lascas que serão utilizadas brutas de 

debitagem.  Por outro lado, U. C. Penha (2015) citando Tobias Jr menciona a 

existência de pinturas rupestres identificadas como sendo da Tradição São 

Francisco, à 56 km de Buritizeiro, nas margens do rio do Sono (Penha, 2015:52). 

“Na área de Buritizeiro não se conhecem registros rupestres, embora 

informações orais relatem a presença de pinturas vermelhas na 

escarpa do sítio Caixa d’Água anteriormente à mesma ter sido 

dinamitada (A. Prous, repassando inf. verbais de moradores). Porém, 

Tobias Jr (com. verbal) menciona pinturas rupestres da tradição São 

Francisco 56 km a oeste, no rio do Sono” (Penha, 2015: 52). 

   Assim, nota-se, a partir deste conjunto de informações, que o sítio de 

Buritizeiro não se encontra isolado, mas que o mesmo, muito provavelmente, fez 

parte de uma rede de contatos e conhecimentos tanto no que se refere às jazidas 

de matérias primas, quanto à utilização de rios, de pesca, locais de pinturas, etc. 

  O rio Jequitaí, na região de estudo, flui geralmente no sentido nordeste, 

desde seu cânion até o limite municipal do mesmo. A bacia do Jequitaí, também 

se enquadra em uma geologia assemelhada, distando, aproximadamente, 70km 

à jusante, da área de estudo. O curso do rio se desenvolve em uma base formada 

por conglomerados (tilitos) da Formação Jequitaí e mesmo quartzitos, estes do 

Proterozóico Inferior, supergrupo Espinhaço. Estas formações geológicas, da 

mesma forma, são sobrepostas por unidades terciárias do grupo Areado 

(Formações Abaeté e Capacete) e coberturas Terciárias arenosas, com 

características semelhantes descritas para o rio do Sono.  Da mesma forma, o 
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fluxo das águas na bacia do Jequitaí também ocorre em condições 

assemelhadas ao já conhecido contexto para o rio Formoso, sendo capaz de 

transportar e transformar blocos, calhaus e lajes em seixos rolados de diversas 

matérias primas, que poderiam ter sido utilizados como insumo para a produção 

de artefatos líticos diversos pelos grupos coloniais e pré-coloniais da região.  

Penha (2015) estabelece subdivisões a fim de entender a dinâmica fisiográfica 

do rio Jequitaí na região   

“O segundo compartimento compreende o próprio rio Jequitaí e 

imediações, com duas morfologias distintas: (i) canal estreito e 

profundo definido por uma zona linear de disposição noroeste que 

seciona os quartzitos do Grupo Conselheiro Mata entre as serras das 

Porteiras e da Água Fria, associado a depósitos areno-cascalhosos 

estreitos e descontínuos; e (ii) canal amplo, aberto e com ilhas 

cascalhosas e arenosas mais contínuas , ao fluir sobre os tilitos da 

Formação Jequitaí, ao sul e a oeste da cidade de mesmo nome. A 

vegetação original foi quase que inteiramente suprimida, restando 

curtas e estreitas matas ciliares além de uma vegetação adaptada às 

enchentes sazonais, constituída por fabáceas, mirtáceas e poáceas 

arbustivas, que ocupam fraturas abertas do próprio leito do rio” (Penha, 

2015: 163)  

  O rio Jequitaí e seus afluentes, tais como, riacho Fundo, rio das Pedras, 

rio do sítio, Bibocas etc., foram locais de coleta de matérias primas que serviram 

de base para as indústrias líticas presentes no sítio Caixa d’água e em outros 

sítios da região (sítios do Curral de Pedras, sítios da comunidade do Tesoura, 

sítio Bibocas, etc.). Ainda, na bacia desse rio encontram-se os maciços calcários 

carstificados que foram sistematicamente frequentados pelos grupos passados, 

os quais deixaram tanto pinturas, quanto fogueiras, restos líticos, fragmentos 

cerâmicos, etc. (Fig. 6) Mais uma vez, é possível pensar o sítio Caixa d’Água 

dentro de um sistema complexo de ocupações.  



27 
 

 
Figura 6 - Ocorrência de alguns sítios arqueológicos na região da bacia do rio Jequitaí e Serra do Cabral 
(Penha, 2015) 
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1.2 - Caracterização geológica e geomorfológica da área  

 Nesta seção, serão discutidas questões relacionadas à geologia e 

geomorfologia da área de estudo. Foram descritas características físicas da 

região, fazendo uma discussão com questões da ocupação humana pretérita, 

como, por exemplo, possíveis jazidas preferenciais para coleta/prospecção de 

matérias-primas líticas.  

1.2.1 - Geologia 

 Uma síntese acerca da evolução geológica da área foi elaborada por U. 

Penha (Penha, 2015) e será utilizada no presente estudo. O autor faz uma 

análise regional ampla, estabelecendo um polígono de estudo que tem como 

limites as serras do Cabral, à sudeste, as serras das Porteiras e Boqueirão da 

Olaria, ao norte, a Serra do Jatobá, à oeste e ao sul, a Serra do Onça juntamente 

com Serra da Água Fria. (Penha, 2015) – Figura 7.  Em Buritizeiro, 

especificamente, o município encontra-se limitado pela Serra do Jatobá, à 

noroeste, a Serra do Repartimento à sudeste e a Serra do Onça à nordeste.  
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Figura 7 - Mapa topográfico indicando as serras e os principais afluentes da região de estudo, destaque 
para o sítio Caixa d´Água – canto inferior esquerdo (adaptado de Penha, 2015) 

 

  Há 1,8 bilhões de anos, no período denominado Neoproterozóico, a região 

era formada por rochas metamórficas (gnaisses) e rochas ígneas intrusivas, 

como os granitos e granodioritos. Tais rochas são “características de um escudo 

cristalino sobre as quais os pacotes rochosos que anteriormente as recobriam já 

haviam sido removidos” (Penha, 2015:35). Esse pacote rochoso é chamado pelo 

autor de embasamento granito-gnáissico. 

 A partir de 1,73 bilhões de anos, o embasamento começa a sofrer 

processos de embaciamento, posicionando-se, assim, abaixo do nível do mar. 

Esse processo de embaciamento, explicado de forma simplificada, caracteriza-

se pelo carreamento e deposição de sedimentos marinhos, lacustres e/ou 

eólicos. Tal processo foi responsável por um empilhamento sucessivo desses 

sedimentos trazidos pela água e/ou vento que, por volta de 1,2 bilhões de anos 
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atrás, foram litificadas, metamorfizadas e tectonizadas em vários eventos, vindo 

a formar os atuais quartzitos, filitos e metassiltitos do Grupo Conselheiro Mata. 

Tal grupo constitui a base do Supergrupo Espinhaço e forma a maior parte das 

serras da região (Penha, 2015: 36)   

 Já no período Neoproterozóico, especificamente entre 650 e 636 MA, 

ocorre a chamada Glaciação Marinoana (Kirshvinch, 1992 apud Penha, 2015). 

A área de estudo, nesse período, também sofre com tal fenômeno, ocorrendo 

um massivo transporte, por vias dos rios congelados, das rochas do 

embasamento granito-gnáissico, dos quartzitos e de todas outras rochas do 

Grupo Conselheiro Mata. Tais rochas foram carreadas e depositadas, em 

momentos posteriores, de clima mais ameno, nas depressões continentais ou 

áreas oceânicas rasas que circundavam tais vales glaciais. Atualmente, é 

possível identificar como oriundos desse processo de degelo/carreamento das 

rochas morro abaixo, os tilitos e arenitos quartzosos da Formação Jequitaí. Tais 

testemunhos podem ser avistados nas serras da Porteira, da Água Fria e do 

Cabral.   

 Com o fim dessa glaciação há, aproximadamente, 636 Ma, ocorreu um 

processo de aumento de temperatura em níveis globais, aumentando, assim, 

também, o nível dos oceanos. No Brasil Central, os mares rasos da região de 

estudo estavam propícios à precipitação de carbonatos. Com isso, tal processo 

possibilitou a formação de arenitos quartzosos e arenitos arcosianos, além de 

siltitos e calcários, formando o Grupo Bambuí. Os arenitos arcosianos desse 

grupo formam o lajeado do leito do rio São Francisco, à altura de Buritizeiro, os 

quais foram sistematicamente utilizados pelos grupos passados nos 

sepultamentos do sítio Caixa d’Água. 

 De forma diferenciada do Grupo Conselheiro Mata (que é formado 

diversas deposições episódicas que foram afetadas por forças tectônicas 

extensivas), o Grupo Bambuí foi modelado por forças de natureza compressivas, 

gerando dobras, falhas, quebras etc., e posteriormente tais rochas alcançam a 

superfície por meio de forças de soerguimento. As rochas calcárias desse grupo 

são frequentemente avistadas nas escarpas das chapadas, ao passo que as 

demais rochas (arenitos quartzosos e arcosianos, siltitos etc.,) encontram-se nos 
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vales das principais drenagens ou ficam sobrepostas por sedimentos terciários-

quaternários formadores das serras e elevações tabloides.  

 Os pacotes rochosos do Grupo Conselheiro Mata, Grupo Bambuí e 

Formação Jequitaí passam a sofrer processos de soerguimento, entre 140 e 120 

MA. Tal processo fez com que as respectivas rochas experimentassem 

processos erosivos e depositando-se em bacias fluviais continentais rasas, 

gerando depósitos de areia e seixos. Tais seixos foram posteriormente 

transformados em arenitos quartzosos e conglomerados de seixos de quartzo e 

quartzito. Esses arenitos grosseiros e conglomerados formam a Formação 

Abaeté e acredita-se que uma parte substancial dos seixos de quartzo e quartzito 

utilizados nas indústrias líticas do sítio Caixa d’Água são provenientes dessa 

formação geológica. Em relação à forma de ocorrência desses conglomerados, 

Penha observa que “estes arenitos e conglomerados atualmente afloram no topo 

e na alta encosta das serras da Água Fria, do Cabral, das Porteiras, do Espinho 

da Agulha, do Jatobá e do Repartimento, e são integrantes da Formação Abaeté. 

Parte destas rochas vem sendo desmantelada pela erosão, fornecendo 

principalmente seixos de quartzo e de quartzito, e fragmentos de arenito, para 

as encostas das serras citadas e para os vales existentes entre elas”. (Penha, 

2015: 42) 

 Já no Cretáceo Médio, a cerca de 100 Ma atrás, ocorreu uma considerável 

elevação dos níveis dos oceanos, em torno de 300m e um soerguimento do 

relevo entre 300 a 500m, iniciando-se assim processos erosivos que formaram 

as chapadas e preenchem os vales com sedimentos, fenômeno contínuo até os 

dias de hoje.  
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Figura 8 - Coluna estratigráfica simplificada da região de Jequitaí-Buritizeiro (Penha, 2015) 

 

 É importante lembrar que grande parte das rochas e minerais presentes 

na região serviram de base para as indústrias líticas: os grandes e médios seixos 

de quartzito serviram como suporte para a produção de lascas (fatiagem), os 

blocos de arcósio serviram de acompanhamento para os sepultamentos, os 

blocos de arenitos foram transformados em instrumentos a partir de várias 

técnicas, os cristais de quartzo foram utilizados na produção de instrumentos 

unifaciais e bifaciais, os pequenos seixos de quartzo e quartzito foram 

fragmentados sobre bigorna, etc. O amplo uso de tais matérias primas minerais 

aponta para o conhecimento geográfico/paisagístico detido por tais grupos que 

ocuparam a região desde o período pré-colonial. 

1.2.2 - Geomorfologia 

  Em relação à geomorfologia, Baggio (2008) classifica a área com sendo 

“marcada de forma geral por um plano ligeiramente ondulado, correspondendo 

à Superfície Sul-Americana I – cujo processo de arquitetação se estendeu até o 

Plioceno Superior – e à Superfície Sul-Americana II, cuja elaboração teve início 
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a partir do soerguimento epirogenético ocorrido no Plioceno Superior” (Valadão, 

1998 apud Baggio, 2008)   

  O autor, ainda, identifica nas morfologias de chapada na área de 

Buritizeiro (especificamente nas serras do Jatobá e Morro Vermelho e Chapadão 

dos Gerais), representantes fisiográficos mais marcantes da Superfície Sul-

Americana I, estabelecidas em cotas que variam entre 900 e 1000 metros de 

altitude. Já a Superfície Sul-Americana II pode ser observada “ocupando o piso 

de depressões interplanáltica e sublitorâneas, comprova o fato de sua gênese 

estar estritamente relacionada à incisão da atual rede hidrográfica.” (Baggio, 

2008: 26)  

 Sobre os aspectos físicos regionais, há de se considerar a importância de 

determinadas feições do relevo, especialmente as quebras morfológicas 

observadas nos contatos entre as diferentes litologias que reagem, por sua vez, 

de forma particular aos processos erosivos modeladores do relevo ao longo do 

tempo. Neste aspecto é importante salientar que nestes locais, surge as 

nascentes de drenagens secundárias que compõem as principais bacias e sub-

bacias hidrográficas da região. Estes cursos d’água surgentes correspondem 

aos agentes de intemperismo físico que promovem a desagregação mecânica 

rochosa (erosão) e o carreamento de sedimentos (transporte) para as partes 

mais baixas do relevo junto as planícies de escoamento/deposição drenagens 

maiores, como exemplo, pode ser citado os rios São Francisco e tributários 

(como, por exemplo, o rio Formoso). Com relação ao transporte de sedimentos, 

importa considerar nesta pesquisa a movimentação/exposição dos seixos 

quartzosos, areníticos etc., em especial os conglomerados da Formação Abaeté 

que afloram na meia-encosta das serras do Jatobá, do Cabral, da Água Fria, do 

Repartimento dentre outras. A Serra do Jatobá, devido à sua proximidade 

geográfica (50km, aproximadamente) do sítio arqueológico Caixa d’Água, se 

apresenta como um dos potenciais pontos de captura/coleta/origem dos 

conglomerados de seixos de quartzo que formam parte significativa das 

indústrias líticas de Buritizeiro.  Outros pontos em que tais conglomerados 

podem ser avistados são no Riacho Fundo, ao pé do chamado Curral de Pedras, 

no município de Jequitaí e, também, no rio do Sono, município de João Pinheiro 

(M.J.Rodet com. pessoal; Duarte-Talim, 2015 no prelo; Fig. 9)  
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Figura 9 - Conglomerado da formação Abaeté proveniente do Rio do Sono - município de João Pinheiro.  

 

  A área encontra-se inserida na porção sul do Cráton do São Francisco, 

sendo rodeado por feições morfológicas que Baggio e colegas classifica em 

unidades como as superfícies tabulares, além das colinas, e planícies aluviais, 

divididas entre Unidades de Vale e Terraços Quaternários. (Baggio et al, 2012). 

 As Superfícies Tabulares – Unidades de Chapada (Baggio, 2008) se 

caracterizam por serem planaltos aplainados do período Terciário, recortados 

por escarpas erosivas que, por vezes, também são acompanhadas por vertentes 

íngremes. São amplamente distribuídas pela região de estudo e regionalmente 

são conhecidas como Chapadão das Gerais. O autor subdivide essas 

Superfícies Tabulares em duas subunidades, a saber, as Chapadas 

testemunhos de aplainamentos terciários e recobertas por cobertura detrítica e 

as chapadas sustentadas pela Formação Capacete. 

As Chapadas testemunhos de aplainamento terciários e recoberta por 

cobertura detrítica são constituídas por cobertura detrítica areno-argilosa de cor 

avermelhada com evidências de materiais vulcânicos e vulcanoclásticos, alto 
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grau de laterização e caulinização. Tal pacote detrítico excede 70m de 

espessura, conforme pode ser observado no trecho 

“Chapadas testemunhos de aplainamentos terciários e recobertas por 

cobertura detrítica: com orientação SW-NNW, correspondem a 

remanescentes da Superfície Sul-Americana de King (1956), Penteado 

e Ranzani (1973) e, mais recentemente, Valadão (1998). Intensamente 

remodeladas a partir do intervalo Mioceno/Pleistoceno, suas altitudes 

médias variam entre 1000 a 950m/alt.” (BAGGIO, 2008:29) ” 

O autor, ainda, descreve essa formação como sendo de profunda importância 

hidrológica, uma vez que é a área de recarga dos aquíferos da bacia do rio 

Formoso.  

  Já as chapadas sustentadas pela Formação Capacete, caracterizam-se 

por apresentarem formas aplainadas ou onduladas, com altitude média de 800m 

e circundam as Chapadas Testemunhos. Podem apresentar, também, as feições 

das bordas em escarpas, muitas vezes com quebras abruptas de declive. 

Geralmente, essas bordas estão assentadas sob camadas de sedimentos 

vulcanoclásticos do Grupo Mata da Corda (Baggio, 2008).  Hidrologicamente, 

tais superfícies apresentam-se como área das principais nascentes que 

abastecem diversos cursos d´água da bacia do rio Formoso, sendo área de 

descarga dos aquíferos do Cretáceo. No que concerne aos grupos humanos, é 

importante se atentar que tais aquíferos também conduzem as diversas matérias 

primas utilizadas pelos mesmos, o que torna tal área fundamental para o 

entendimento das dinâmicas de tais grupos pelo ambiente. 

   Outra unidade geomorfológica apontada por Baggio são as Colinas. Estas 

se dispõem entre as cotas altimétricas de 850-750m e têm dispersão geográfica 

considerável na bacia do rio Formoso. São formadas por meio de processos de 

escoamento na superfície, que, ao longo dos milhares de anos foram esculpindo 

os litotipos do Cretáceo Superior, Inferior e Neoproterozóico. São divididas por 

Baggio em duas subunidades geomorfológicas, as colinas da depressão 

cretácea e as colinas da depressão neoproterozóica. As primeiras, localizam-se 

ao longo do curso do alto/médio rio Formoso, variando entre os 750 a 700m de 

altitude. Suas feições são arredondadas, “esculpidas em rochas areníticas do 

Grupo Areado e Grupo Mata da Corda – Cretáceo Inferior e Superior”. (BAGGIO, 
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2008). As colinas esculpidas nas rochas do grupo Areado, em geral, apresentam 

morfologia convexa e longas rampas e se constituem em grande parte com o 

material de colúvio/alúvio. Se distribuem até a base dos vales abertos. Já as 

colinas da do Grupo Mata da Corda, apresentam-se como sequencias de 

pequenos morros e vértices abaulados. Diferentemente do grupo anterior, 

apresentam rampas encurtadas coluviais, frequentemente com cobertura 

laterítica. De forma semelhante ao outro grupo, se propagam até as bases das 

reentrâncias dos vales, que constituem uma secção aplainada da fisiografia 

denominada Superfície Mata da Corda (BAGGIO et al. apud BAGGIO, 2008). 

Tais superfícies encontram-se encaixadas na malha fluvial regional. Tal unidade 

geomorfológica poderia se relacionar com as ocupações humanas tanto no 

passado quanto no presente, uma vez que dispõem de declividades suaves e 

proximidade com áreas de drenagem, além de possuírem jazidas de matérias-

primas líticas para a confecção das indústrias utilizadas pelos grupos pré-

coloniais. 

 As colinas da depressão Neoproterozóica (BAGGIO,2008), por sua vez, 

encontram-se na região correspondente ao médio/baixo curso do rio Formoso, 

ao longo do eixo principal e secundário das principais drenagens integrantes da 

bacia. Tem altitude média entre 700 e 650m de altitude e dispõem de colinas 

abauladas com bordas em ravina, que se encaixam nos vales. Tais vales têm 

seu processo de formação baseado num intenso processo de escoamento 

superficial, que formam tais ravinas. Em geral, tais colinas são esculpidas nos 

arenitos arcosianos, siltitos e argilitos de cor avermelhada da Formação Três 

Marias do Grupo Bambuí- Neoproterozóico (op.cit).   

 Por fim, as planícies aluviais unidades de vale e terraços quaternários 

compõem duas unidades geomorfológicas, que são subdivididas em três 

subunidades (terraços aluviais pleistocênicos, encostas e vales e os vales 

dissecados da Formação Capacete e da Formação Três Marias). A planície 

aluvial unidades de vales correspondem a regiões alagadiças sazonalmente 

inundadas. A formação dessa unidade está intimamente relacionada às 

diferenças litológicas apresentadas no desenvolvimento do vale principal. Os 

terraços quaternários, por sua vez, se dispõem como “uma sequência de 

encostas que interligam os níveis de chapadas e colinas às calhas fluviais 
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juntamente com os terraços aluviais. ” (BAGGIO, 2008). Tais unidades 

geomorfológicas (planície aluvial unidades de vales e terraços quaternários) se 

encontram amplamente distribuída pela região da bacia do rio Formoso, mais 

especificamente, no baixo curso do rio e dispõem de cotas altimétricas médias 

que variam de 650 a 550 metros.  

  Adentrando nas subdivisões propostas por Baggio, os terraços aluviais 

pleistocênicos são formados por sequências de camadas de seixos e blocos 

arredondados, que podem estar dispostos em uma matriz argilo-silto-arenosa de 

cor vermelha/amarela (diretamente influenciados pela Formação Três Marias e 

que formam pequenas superfícies planas e resistentes na bacia) ou seixos de 

blocos arredondados envolvidos em uma camada arenosa fina/media, de cor 

amarela. Se apresentam como estreitas plataformas planas, que variam entre 

650 a 550 metros de altitude. Atualmente, tal subunidade encontra-se 

profundamente descaracterizada devido aos impactos causados pela agricultura 

intensiva.   

 A subunidade das encostas e vales, por sua vez, têm ampla distribuição 

geográfica pela região, sendo “elaborados sob litologias da Formação Três 

Marias e aluviões recentes e subjacentes do Quaternário. Correspondem ao piso 

da depressão dos rios do Formoso e São Francisco. ” (Baggio, 2008: 35). Os 

vales dissecados da Formação Capacete e da Formação Três Marias, por fim, 

correspondem à última compartimentação geomorfológica descrita por Baggio 

para a região de estudo. Os vales da Formação Capacete, em geral, 

apresentam-se com vales pouco profundos, em função da baixa taxa de erosão 

das rochas do Grupo Mata da Corda, uma vez que tais rochas apresentam 

resistência elevada aos processos erosivos na qual são submetidas.   Localizam-

se nos limites das escarpas, nesse local, também apresentam veredas que 

guardam as cabeceiras de drenagem. Já os vales da Formação Três Marias, são 

profundos e encontram-se encaixados e, geralmente, alinhados aos principais 

cursos d’água da região. Tem representatividade geográfica média na bacia, o 

localizando-se na porção NNE e L da mesma. É sabido que a profundidade de 

tais vales pode ser influenciada pela espessura dos pacotes rochosos que os 

sobrepõem e por outros fatores relacionados à estrutura geomorfológica da 

região, que acentuam tais processos de morfogênese. 
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Figura 10 - Geomorfologia da Bacia do rio Formoso (Baggio, 2008) 

A caracterização geomorfológica da área nos permite vislumbrar as 

possiblidades e fatores de atração populacional humana. A diversidade de 

ambientes pode ter servido a necessidades específicas de tais populações 

antigas, sendo que esses ambientes são potencialmente fonte de matérias-

primas, os quais dispõem de seixos de morfologia bem arredondada que, além 

das jazidas conhecidas na bacia do Rio Jequitaí, também poderiam servir como 

suporte para a confecção das indústrias líticas de Buritizeiro. Além disso, relatos 

etnohistóricos de bandeirantes e outros viajantes europeus como Spix & Martius 

(1981) apontam para a elevada exuberância natural, com a presença marcante 

na paisagem das lagoas. Tais ecossistemas exibiam à época uma enorme 

biodiversidade, sendo, então, vistas como importantes regiões para a obtenção 

de recursos como caça, madeira, plantas medicinais etc.  

 

1.3 - Histórico das pesquisas na região: grupos humanos no ambiente 

 A região do alto-médio rio São Francisco tem registro de ocupações desde 

o período Pleistoceno, há, aproximadamente, 12.000 anos AP (Prous, 2008 

Rodet. 2006). Nesse período, são encontrados vestígios da ocupação humana 

no vale do rio Peruaçu (Prous, 2008; Rodet, 2006; Silva, 2015; Penha, 2015 entre 

outros), no sítio Lapa do Boquete, e nos sítios Lapa Vermelha IV, Grande Abrigo 
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de Santana do Riacho, dentre outros inseridos na região da APA Carste Lagoa 

Santa (Silva, 2015; Isnardis, 2009; Rodet, 2006; Prous; De Sousa et al., 2017). 

 M.J Rodet (2006 – Fig. X) estabelece uma síntese crono-cultural 

acerca da ocupação humana na região do Alto-Médio São Francisco. De acordo 

com tal quadro, tais ocupações podem ser divididas em quadro grandes 

períodos: i) Passagem Pleistoceno-Holoceno (12.000 BP/11.000 BP – 9.000 BP; 

ii) Início do Holoceno (9-500 BP – 8-500 BP/ 7.000 BP); iii) Holoceno Médio 

(7.000 BP – 2. 000 BP) e iv) Período Ceramista/Horticultor (2.000 BP – Invasão 

europeia (500 BP)  

 A Passagem Pleistoceno-Holoceno – 12.000 BP; período no qual 

ocorreram as ocupações mais antigas do sítio Caixa d’Água – se caracteriza por 

uma indústria lítica elaborada, com alto nível de savoir-faire, com a presença de 

pontas de projétil bifaciais e outros instrumentos de secção plano-convexa. 

Porém, grande parte das indústrias líticas presentes nos abrigos calcários, são 

compostas por instrumentos mais simples. (Fogaça, 2001; Rodet, 2006 apud 

Alves, 2010). Nesse período, os abrigos são densamente povoados, indicando 

um uso sistemático e recorrente dos mesmos por parte das populações pré-

coloniais, como é o caso de Lagoa Santa/MG. Nessa região, foram encontrados 

sepultamentos com traços negroides (Neves et al., 2007), indicando uma 

população mais antiga, anterior à leva de mongolização característica das 

populações indígenas atuais.  

 O Início do Holoceno - 9-500 BP – 8-500 BP/ 7.000 BP -  

caracteriza-se por uma mudança nas indústrias líticas, sendo marcada por 

instrumentos mais simples. As grandes lascas características do período anterior 

dão lugar a lascas de proporções mais modestas, sendo utilizadas, 

frequentemente, de forma bruta ou com retoques parciais nos gumes. São 

presentes também nos sítios da região do Alto-Médio São Francisco, os 

chamados “quebra-cocos”, utilizados para o processamento/moagem de 

castanhas e outros tipos de vegetais. Na região de Lagoa Santa, os abrigos 

ainda são utilizados, com presença de sepultamentos.  

 Já no Holoceno Médio -7.000 BP – 2. 000 BP – ocorre uma certa 

mudança no padrão de assentamentos presentes na região. Apesar de que no 
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Vale do Peruaçu, os sítios tenham sido ocupados durante todo o período 

Holoceno (Prous, 2006; Rodet, 2006), diversos abrigos que outrora estavam 

povoados, passam a ser menos frequentados. Ainda, grande parte dos sítios 

conhecidos dispõem frequentemente de contextos estratigráficos bastante 

perturbados, relacionados ao uso de tais espaços por populações horticultoras 

posteriores, que ocuparam o espaço plantando, sepultando seus mortos e 

manufaturando os chamados “silos”, muito frequentes na Lapa do Boquete 

(Rodet, 2006). As indústrias líticas, por sua vez, não apresentam grandes 

mudanças em relação ao período anterior. O sítio Caixa d’Água se insere nesse 

contexto como um sítio à céu aberto com a presença de diversos sepultamentos, 

refutando, portanto, a teoria do Archaic Gap (Rodet, 2006)  

  Por fim, o Período Ceramista/Horticultor – 2.000 BP – 500 BP – é 

caracterizado pela implantação de tecnologias cerâmicas e práticas 

horticultoras. Tal período pode ser dividido em dois momentos, um no qual as 

indústrias líticas apresentam-se na forma de lascas espessas quebradas 

transversalmente sobre bigorna (Rodet, 2006), com poucas peças retocadas e 

presença de peças polidas. Já no segundo momento, são observados 

instrumentos plano-convexos, núcleos poliédricos, peças bifaciais lascadas, que 

por vezes são interpretadas como machados, embora esta última não possa ser 

confirmada de forma indubitável. Ainda, é importante mencionar que todas essas 

peças presentes neste segundo momento podem ser relacionadas à cerâmica 

Tupiguarani.  
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Figura 11 - Quadro cronocultural das ocupações do alto médio São Francisco (Rodet 2006) 

 

1.4 - Caracterização do sítio arqueológico Caixa D’Água – Buritizeiro – MG  

 O sítio arqueológico Caixa D’Água encontra-se no município de 

Buritizeiro, na região do alto-médio rio São Francisco, à margem esquerda do 

mesmo, em altura em relação ao rio.  O sítio foi encontrado na década de 1980 

devido a uma obra municipal no terreno e o Setor de Arqueologia do Museu de 

História Natural e Jardim Botânico – UFMG (MHNJB – salvamento UFMG) fez 

escavações iniciais no ano de 1982 e, mais recentemente, de 2005-2009 no 

local, escavando o equivalente a, aproximadamente, 40 m² da área total do sítio 

(Rodet, 2006; Rodet et al., 2007; Prous no prelo). Dessas campanhas, foram 

exumados instrumentos líticos de diversas matérias primas (quartzo, quartzito, 

arenito silicificado, arcósio) e sobre diversos suportes (seixos, lajes, blocos, 

cristais etc), além de instrumentos feitos sobre ossos de animais. Além disso, 

foram evidenciados no local 43 sepultamentos, com acompanhamentos líticos e 

ósseos e cuja data apontava para o período do Holoceno médio (Prous e 

Rodet,2009) – por volta de 6.000 BP.  

O sítio arqueológico Caixa D´Água encontra-se em um dos poucos 

trechos em que o rio apresenta corredeiras. Este fato contribuiu, historicamente, 
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para o surgimento dos núcleos populacionais às suas margens, geralmente 

associados à atividade pesqueira. Além disso, o sítio se caracteriza por estar no 

topo de uma escarpa, com um desnível médio de 16m de altitude (Baggio et al. 

2012). Tal fato pode ser interpretado como um fator de atração populacional, 

uma vez que o sítio está em um ponto estratégico de passagem (as corredeiras) 

e visibilidade (o topo da escarpa). Aliado à tal fato, o sítio se encontra em uma 

área que não é alagada pelas cheias sazonais do rio São Francisco, fato que 

pode ser interpretado como outro fato de atração populacional. Com relação à 

geomorfologia do sítio, Baggio e colegas apontam     

“O sítio Cemitério Caixa d’Água encontra-se dentro de uma feição 

morfológica caracterizada como uma escarpa de linha de falha com, 

cerca de 1 km de extensão, orientado no sentido SW-NE, com desnível 

médio de 16m/alt. A escarpa é modelada em litofácies de arcóseos, 

arenitos finos (frente deltáica), pelitos (sistema deltáico) da base para 

o topo” (Baggio et al., 2012: 44) 

 

 A área escavada no sítio foi dividida em 4 setores, a saber, o setor A o 

setor B, o setor C e o setor D. Foram escavados por volta de 11 m² no setor A, 

22 m² no setor B, 5 m² no setor C e 3 m² no setor D, até o ano de 2008 (Prous 

no prelo). O setor A objeto de estudo da presente pesquisa, caracteriza-se por 

ser a área onde não foram exumados sepultamentos, apenas vestígios de 

artefatos líticos e ósseos. Nesse setor, são observados diversos métodos 

relacionados à fatiagem de seixos de quartzito, matéria prima lítica mais presente 

no sítio (Rodet et al. 2007, Machado et al., 2009, Rodet & Duarte-Talim, 2012; 

Alves, 2010). Tais métodos não são exclusivos do Setor A, sendo possível 

observá-los em ampla distribuição no sítio. Além disso, foram evidenciados 

diversos artefatos confeccionado sobre ossos de porco do mato e veado. Já o 

setor B é a área onde foram exumados 43 sepultamentos de idades e sexo 

variados (Rodet com. pessoal). Todos os sepultamentos datam do período 

Holoceno médio (6.000 BP) - além de disporem de acompanhamentos funerários 

que incluem lajes de arcósio dispostas sobre os corpos e outros 

acompanhamentos como pontas de osso, lascas de fatiagem de seixos ou ainda 

instrumentos de silexito.   
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Capítulo 2 - Aspectos Metodológicos  

  No presente capítulo serão discutidas questões relacionadas aos 

aspectos metodológicos que norteiam a presente pesquisa. Serão introduzidos 

conceitos relativos à análise e processamento dos dados, como o de cadeia 

operatória e análise tecnológica, oriundo da Escola Francesa. Para o 

entendimento de tais questões, o trabalho de Duarte-Talim(2012) foi tomado 

como modelo para a elaboração da presente discussão. À luz desses conceitos, 

serão apresentados os principais métodos e técnicas identificadas na coleção 

analisada, proveniente do setor A do sítio arqueológico Caixa d’Água, em 

Buritizeiro. Serão apresentadas ainda as classes de instrumentos e lascas 

presentes na coleção, além de um breve léxico, caracterizando e definindo os 

termos utilizados na classificação de tais vestígios. Por fim, serão discutidas e 

apresentadas questões relativas à metodologia de análise dos vestígios, levando 

em consideração os contextos deposicionais e pós-deposicionais, os métodos 

de escavação, além de questões relativas à curadoria das peças. Além disso, 

serão indicadas as fichas e outros instrumentos teóricos de análise utilizadas na 

classificação dos vestígios exumados do sítio arqueológico Caixa d’Água.  

2.1 -  Cadeia operatória e análise tecnológica 

 A metodologia de estudo do material lítico foi baseada nos elaborados 

pela Escola Francesa, a partir de meados do século XX (Leroi-

Gourhan,1966,1972; Tixier, 1978. Pelegrin, 2000, 2005; Bodu et Liger, 2008; 

entre outros apud Duarte-Talim, 2012, Rodet, 2005). Anteriormente ao advento 

de tais conceitos, as análises baseavam-se em aspectos morfo-tipológicos das 

peças, eventualmente elegendo-as como “fósseis-guias”, que serviam como 

marcadores culturais para as mais diversas coleções líticas estudadas. Este tipo 

de análise é pautado em aspectos recorrentes observados nas peças, muitos 

desses aspectos relacionados à morfologia das mesmas, a fim de se estabelecer 

um quadro cronocultural, que classificaria os vestígios baseados em supostos 

marcadores culturais específicos.  
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 A análise tecnológica, por sua vez, busca um estudo que leva em 

consideração todas as etapas de produção relacionadas à ação do lascamento. 

Duarte-Talim(2012), citando Karlin e colegas (1992) aponta que  

 Agora, as menores lascas podem ser identificadas e as mesmas 

testemunham os gestos ou momentos particulares (...). Por outro lado, 

são coletados não apenas os objetos individualizados (...), mas 

também os conjuntos abordados em seus aspectos coletivos” (Karlin, 

1992:103 apud Duarte-Talim, 2012: 48)  

  Sendo assim, tal abordagem tem como objetivo apreender, não apenas a 

forma como os artefatos foram produzidos, que incluem discussões acerca dos 

métodos e técnicas utilizados no gerenciamento e na produção dos insumos 

líticos buscados, além dos próprios gestos utilizados neste momento, mas 

também, de forma ideal, busca-se também a imagem mental (Pelegrin, 2005) 

concebida pelo lascador no momento do lascamento. Para tal, no presente 

estudo, utiliza-se do conceito de cadeia operatória (Mauss, 1947; Maget, 1953; 

Leroi-Gourhan,1964; Tixier, 1978; Pelegrin et al. 1988, Balfet(org.), 1991; Karlin 

et al., 1991; Inizan et al., 1995 apud Duarte-Talim, 2012) e de uma classificação 

morfo-tecnológica, proposta por M.J. Rodet. (Rodet, 2005/2006)  

 Inicialmente, o conceito de cadeia operatória foi desenvolvido por dois 

etnólogos, M. Mauss e M. Maget, em meados da década de 1950 e, 

posteriormente, foi adaptado pelos arqueólogos em meados da década de 1970, 

em especial por A. Leroi-Gourhan (1964). M. Mauss(1947) sugeriu que deve-se 

buscar a apreensão d’ “os diferentes estágio de manufatura, desde a matéria 

prima até o produto final. [E] então, estudar de forma similar os modos de uso e 

produção de cada instrumento” (Mauss, 2009:28 apud Duarte-Talim, 2012: 49; 

tradução livre nossa). Duarte-Talim(2012) exemplifica na passagem:  

“O estudo de uma arma em contexto etnográfico, por exemplo, deve 

contemplar aspectos tais como: nome, matéria-prima, diferentes fases 

de produção, utilização, forma de pega, de manuseio (gesto), 

efetividade, quem pode ou não utilizá-la, a ideologia e os princípios 

religiosos e mágicos relacionados a ela (Mauss, 2009) ” (Duarte-Talim, 

2012: 49)  
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 M. Mauss aponta para o fato que o estudo de um instrumento qualquer 

deve sempre ser atento para a combinação de diferentes técnicas utilizadas na 

confecção do mesmo, constituindo assim um sistema tecnológico, que abarcaria 

diversos tipos de indústrias e produções relacionadas às necessidades 

cotidianas, práticas, rituais e/ ou simbólicas dos grupos humanos diversos. O 

etnólogo francês define como técnica as “ações tradicionais combinadas de 

modo a produzir um efeito mecânico, físico ou químico, sendo as mesmas 

reconhecidas por possuírem tal efeito” (Mauss, 2009:24 apud Duarte-Talim: 49; 

tradução livre nossa) e busca relacioná-las aos diferentes sistemas técnicos 

observáveis em uma dada sociedade. Tais sistemas técnicos podem abarcar 

diferentes tipos de indústrias como, por exemplo, indústrias líticas que se 

relacionam com indústrias confeccionadas em madeira, uma vez que elas 

podem compartilhar etapas de produção e/ou utilização comuns, apesar de 

serem elaboradas em diferentes matérias-primas.  

 Os conceitos de processus e analyse parcelaire, elaborados pelo também 

etnólogo francês M. Maget (1953), foram cruciais para o desenvolvimento do 

conceito de cadeia operatória. Segundo o autor, o processus consistiria em uma 

organização temporal dos vestígios, hierarquizando-os de acordo com as 

“sequências ativas propriamente ditas de uma técnica material. Ordem 

cronológica e duração das fases (...) e das operações (Maget, 1953:43 apud 

Duarte-Talim, 2012:50 - tradução livre da autora). Tal método leva em 

consideração também aspectos relacionados à prospecção/coleta das matérias 

primas, como distância das jazidas do assentamento, dificuldade de prospecção 

e coleta, disponibilidade de tais insumos para elaboração dos artefatos, além de 

buscar entender os artefatos em seus diversos estágios técnicos, levando em 

consideração, portanto, não apenas instrumentos terminados e/ou utilizados, 

mas também os que se encontram quebrados, não-finalizados, incompletos etc.  

 A analyse parcelaire proposta pelo autor, por sua vez, parte da 

prerrogativa que os objetos, inicialmente, devem ser analisados de forma 

isolada, como um conjunto único, para, posteriormente, serem reinseridos nos 

processus utilizados para a elaboração do mesmo. A partir de tal proposta de 

análise “parcelada” das peças, poder-se-ia, segundo Maget (1953), apreender 

os “gestos elementares” presentes (e constantemente recorrentes) na coleção.  
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 Valendo-se desse aparato teórico oriundo da Etnologia francesa clássica, 

A. Leroi-Gourhan desenvolve o conceito de cadeia operatória que é, 

posteriormente, complementado por outros autores como Tixier, Inizan, dentre 

outros. Para tal, o autor define o conceito de técnica relacionado a esse novo 

instrumento de análise que seria “simultaneamente gesto ou utensílio, 

organizados em cadeia por uma verdadeira sintaxe que dá às series operatórias 

a sua fixidez e subtileza” (Leroi-Gourhan, 1964: 117 apud Duarte-Talim, 2012: 

50). Inizan e colegas (1995), ancorando-se nos conceitos estabelecidos por 

Leroi-Gourhan e Tixier e colegas (2017) sugere que  

“No estudo de uma indústria lítica, a cadeia operatória engloba todos 

os processos sucessivos, desde o aprovisionamento de matéria-prima 

até o seu abandono, passando por todas as etapas de produção e de 

utilização de um conjunto de instrumentos. Esta noção possibilita 

estruturar o uso dos materiais pelos grupos humanos, restituindo cada 

objeto dentro de um contexto técnico e abrindo um quadro 

metodológico para cada etapa da cadeia operatória. ” (Inizan et al., 

2017: 14)  

 Com o advento destas ideias, busca-se apreender as intencionalidades 

dos lascadores, que podem ser observadas por meio de recorrências presentes 

nas escolhas técnicas impressas nos vestígios arqueológicos. Concebe-se que 

tais artesãos, antes de criar materialmente um instrumento, devem ter uma 

imagem mental (Pelegrin, 2005) que é formada a partir do desejo (de se construir 

tal peça), da necessidade (de se ter algum utensílio para tal finalidade específica) 

e da disponibilidade (de matérias-primas e de perícia técnica, ou savoir-faire, 

utilizando-se do termo também oriundo de tal linha de pensamento francesa, 

para a execução satisfatória de dado instrumento).  Acerca dessas reflexões M-

L. Inizan e colegas (2017) sumarizam 

“Nas operações de lascamento, o projeto é formado a partir de um 

esquema conceitual, de natureza intelectual, que é ele mesmo 

implementado através de uma série de operações pertencentes ao (s) 

esquema (s) operatório (s) de lascamento. No seio de uma cadeia 

operatória a relação entre esquemas conceitual[sic] e operatório, 

conhecimentos e savoir-faire, técnicas e métodos [...]” (Inizan et al., 

2017:15-16)  
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  Assim, os aportes destes conceitos advogam uma análise mais 

sistematizada e completa acerca de todas as etapas relacionadas ao 

lascamento: desde etapas relacionadas aos aspectos “físicos” propriamente 

ditos, como a prospecção de jazidas adequadas para o lascamento, por 

exemplo, até aspectos mentais que se referem a ideias e preconcepções 

supostamente presentes na mente dos lascadores pré-históricos.    

2.2 - As técnicas de lascamento 

 De modo geral, a produção de artefatos líticos obedece a fases ou 

operações de lascamento bem específicas que são a debitagem, a façonagem 

e o retoque. A debitagem consiste nas primeiras retiradas do bloco, a fim de 

descortiça-lo para alcançar a parte, geralmente, mais homogênea do núcleo. 

Nesta etapa, geralmente as peças não possuem morfologias padronizadas, tem 

aspecto mais robusto e geralmente utiliza-se a percussão direta dura para 

produzir tais lascas, embora, no caso específico da coleção estudada do sítio 

arqueológico Caixa d’Água, seja possível encontrar grande quantidade dessas 

lascas produzidas por percussão sobre bigorna. O resultado são lascas que 

apresentam, geralmente, neocórtex em abundância na face superior, podendo 

existir, também, impurezas ou outros tipos de heterogeneidade oriundos do 

bloco/seixo original debitado. Nota-se que, nesta fase, para a percussão direta 

dura, os talões são espessos e podem não apresentar abrasão (Lima et al. 

2007). Essa seria a fase inicial da debitagem. A seguir, a debitagem continua, a 

fim de se produzir suportes para os instrumentos desejados, os quais serão 

façonados e/ou retocados, ou utilizados sem transformação como instrumento, 

uma vez que podem possuir gumes próprios para serem utilizados (abruptos, 

cortantes, etc.). Essas lascas são chamadas de lascas de plena debitagem. As 

morfologias gerais de tais lascas tendem a ser mais padronizadas e os acidentes 

podem ser menos frequentes nessa etapa de produção, haja visto que a 

produção desse tipo de suporte é a intenção do lascamento. 

 A façonagem, por sua vez, consiste na busca do volume desejado do 

suporte que é produzido na fase de debitagem. O objetivo dessa operação de 

lascamento é dar uma forma ao objeto mais parecida com a intenção final, 

momento no qual ocorre uma redução substancial do volume de matéria-prima 
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do mesmo, o que faz com se apresente de forma mais padronizada, 

aproximando-o, assim, ao instrumento final.  

“Nesse sentido, esta é a fase mais elaborada de realização do 

instrumento, pois, neste momento, há a necessidade de se retirar 

menos massa (uma vez que [se aproxima] do objeto final), com uma 

maior precisão do gesto.” (Lima et al., 2007:136) 

 Assim sendo, as lascas produzidas nessa fase tendem a ser mais 

regularizadas e padronizadas, pouco espessas em relação à fase anterior. 

Enquanto na fase de debitagem o lascador estava ainda distante do seu objetivo 

e poderia “gastar” mais matéria-prima, quanto mais o lascamento se aproxima 

do objetivo final, menos massa pode ser retirada. Os talões são menos 

espessos, frequentemente abrasados, possibilitando, assim, uma incidência 

menor de acidentes (Lima et al., 2007). As técnicas mais frequentes nessa fase 

de produção lítica são a percussão direta dura e percussão direta macia 

(Pelegrin, 2005; Rodet, 2006; Rodet & Alonso, 2006).  

 O retoque, por sua vez, consiste na última das fases de produção lítica. 

Caracteriza-se pela finalização do instrumento, muitas vezes relacionadas a 

pequenas retiradas a fim de delinear o gume da peça. As lascas resultantes 

desse processo apresentam dimensões reduzidas, são bastante homogêneas, 

lascadas, em geral, por percussão direta dura ou percussão macia. Os talões 

são diminutos, na maioria das vezes abrasados e com baixa taxa de acidentes 

(Lima et al. 2007; Rodet, 2006; Rodet & Alonso, 2006)  

 É importante destacar que tais fases não necessariamente seguem uma 

ordem hierárquica (de debitagem¸ seguido pela façonagem e por último, 

seguindo esta lógica, o retoque), uma vez que o instrumento depois de produzido 

pode ser retocado novamente, no processo, por exemplo, de reavivamento do 

gume, ou mesmo façonado novamente, processo muito comum em casos de 

peças quebradas. De toda maneira, façonar e retocar são um “ir e vir” durante a 

produção, sendo o instrumento passível de ser transformado ao longo de sua 

vida. 

 Além das fases relacionadas à produção lítica específica, existem, ainda, 

as técnicas utilizadas na confecção das indústrias como um todo. No caso 
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específico da coleção de Buritizeiro analisada na presente monografia, as 

técnicas mais utilizadas foram a percussão sobre bigorna, seguida da percussão 

direta dura e, por último, a percussão direta macia que aparece de maneira 

discreta.  

 A percussão sobre bigorna consiste no lascamento de um suporte sobre 

uma bigorna (geralmente seixos ou cristais, no caso específico desta coleção, 

mas também observados em outros tipos de suportes como nódulos, plaquetas 

etc.).  Sua principal modalidade é a fratura em Split, quando o golpe é desferido 

verticalmente, 90° em relação ao eixo longitudinal da peça. O golpe é dado pelo 

percutor perpendicularmente ao eixo da bigorna ocorre a fratura do tipo Split, que 

consiste em uma fratura com morfologia retilínea e que ocorre ao mesmo tempo 

na extremidade em contato direto e que recebe o golpe do percutor, (plano de 

percussão), e na outra extremidade, apoiada na bigorna denominada plano de 

contragolpe (Rodet et al., 2013). 

J-P. Faivre, J-M. Geneste e A. Turq (2009/2010) definem a fratura em Split 

em sílex da seguinte maneira (apud Rodet et al., 2013): 

 
“ela é produzida por percussão reentrante, assentada ou lançada, de 

direção estritamente vertical e não tangencial. Seu mecanismo é 

diferente da fratura concoidal por uma divisão no eixo de percussão, 

sem encurvamento da trajetória do percutor. O plano de fratura é 

totalmente plano: as superfícies positivas e negativas não apresentam 

nem bulbo nem contra bulbo. A zona de impacto é marcada por um 

esmagamento característico (compressão) prolongado por rugas finas 

e próximas essencialmente concentradas no primeiro terço da face de 

lascamento (fenômeno mecânico). As lancetas são fortes e, quando a 

matéria é legível, as ondas são marcadas e perfeitamente concêntricas 

a partir da zona de impacto”1 (Faivre et al., 2099/2010, Tradução 

nossa). 

 
1 "Elle est produite par percussion rentrante, posée ou lancée, de direction strictement verticale et 

non tangentielle. Son mécanisme se démarque ainsi de la fracture conchoïdale par un fendage 

dans l’axe de percussion sans incurvation de la trajectoire du percuteur. Le plan de fracture est 

totalement plan : les surfaces positives et négatives ne présentent ni bulbe ni contre-bulbe. La 

zone d’impact est marquée par un écrasement caractéristique (compression) prolongé par des 

rides fines et serrées essentiellement concentrées dans le premier tiers de la face d’éclatement 

(phénomène mécanique). Les lancettes sont fortes et, lorsque la matière se prête à leur lisibilité, 
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Diferentes matérias-primas podem ser utilizadas tanto para o percutor, 

quanto para a bigorna, gerando diferentes estigmas no plano de percussão e no 

plano de contragolpe (Rodet et al, 2013). Deve-se ainda considerar a 

possibilidade do apoio do núcleo sobre o solo ou sobre a perna para a utilização 

desta técnica. Entretanto, nesses casos, não se trata de percussão sobre 

bigorna, mas sim, percussão apoiada (J. Pelegrin, com. pessoal)   

A percussão sobre bigorna pode ser executada em três “modalidades” 

distintas: com o golpe desferido pelo percutor perpendicularmente à bigorna e o 

suporte disposto na vertical em relação à mesma (Lascamento axial, Diez-

Martín, s/d apud Van der Drift, 2009, Prous et al. 2012). Também é possível 

executar tal técnica com o suporte apoiado de forma inclinada, assim, de modo 

com que o percutor atinja o bloco a ser lascado perpendicularmente (Lascamento 

oblíquo, Van der Drift, 2009 ou lascamento não-axial, Diez-Martín, s/d apud Van 

der Drift, 2009), e o retoque, também chamado de técnica do bordo abatido 

(Inizan et al., 1995, 2017; Prous, 2012), na qual o suporte é apoiado na borda da 

bigorna.   

 Apesar desse tipo de fratura ser observada em diversos contextos 

arqueológicos descritos na Europa, Brasil e Estados Unidos, ainda se sabe 

pouco sobre os mecanismos físicos, forças atuantes no lascamento e os 

momentos em que tais forças atuam (acerca de tais mecanismos físicos c.f. Van 

der Drift,2009). Estes elementos se demonstram como sendo cruciais no 

entendimento e comparação da fratura em Split com a fratura concoidal, esta 

última sendo mais conhecida e descrita por arqueólogos ao redor do mundo. 

Acerca de tal fato, M.J. Rodet colaboradores (2013) atestam que 

 “O Split é uma técnica reconhecida e mencionada em vários estudos 

de indústrias líticas, tanto na Europa, quanto nos EUA e no Brasil. No 

entanto, este tipo de fratura ainda não tem uma definição precisa e bem 

estabelecida. Não foram ainda definidos, de maneira sistemática, os 

tipos de estigmas que podem ser observados sobre as superfícies de 

 
les ondulations sont marquées et parfaitement concentriques à partir de la zone d’impact" (Faivre 

et al., 2009/2010). 
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lascamento dos núcleos, das lascas ou das bigornas nas diferentes 

matérias-primas trabalhadas. ” (Rodet et al, 2013: 148)    

 Nos últimos anos, tal interesse na fratura em Split tem gerado uma série 

de programas experimentais e discussões acerca do tema (cf. Prous & Lima, 

1986/90; Rodet,2008/2009; Prous et al., 2009/2010; Mourre & Jarry, 2009/2010; 

Faivre et al., 2009/2010; Soriano et al., 2009/2010; Van der Drift, 2009; Duarte-

Talim, 2012; Rodet et al, no prelo apud Rodet et al.,2013).   

 Os estigmas característicos da percussão sobre bigorna são o talão linear 

côncavo ou esmagado (juntamente com a face inferior da lasca, que também é 

esmagada) e o estigma do contragolpe, localizado na parte distal da lasca 

(Figuras 12 e 13). Devido à fratura em Split, os perfis das lascas são retilíneos e 

é possível notar que na percussão sobre bigorna ocorre grande perda de massa 

oriundos dos talões e por vezes dos planos de contragolpe (Figuras 12 e 13), 

devido à violência e maior forca empregada em tal técnica, se comparada com 

a percussão direta dura (Van der Drift, 2009). M.J. Rodet e colegas (2013) 

explicam o processo de formação dos talões lineares/côncavos/esmagados das 

lascas debitadas por percussão sobre bigorna:  

“O talão linear côncavo é resultante de um conjunto de fatores, dentre 

eles a grande perda de matéria-prima, que acontece durante o impacto 

gerado por esta técnica. Além disto, o grande número de pequenas 

lascas que se soltam nas duas faces durante o processo de 

lascamento ajuda a criar esse delineamento linear no talão. Quanto ao 

talão esmagado, este é resultante da violência do impacto e por vezes 

da fragilidade do plano de percussão ou do próprio mineral. ” (Rodet et 

al., 2013: 149) 
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Figura 12 - Talão côncavo 

 

Em matérias-primas com alto grau de silicificação e homogeneidade, são 

observadas ondas, provenientes do impacto do percutor no suporte e, no caso 

específico da bigorna, ondas provenientes do contragolpe da bigorna, o que faz 

com que as lascas de percussão sobre bigorna apresentem dois padrões de 

ondas na face inferior, de mesma direção e sentidos opostos. Além disso, podem 

ser observadas lancetas, que são de extrema importância para a análise 

tecnológica dos vestígios líticos, uma vez que a projeção das mesmas indica de 

onde vem o impacto que ocasionou o lascamento da peça.  

Já os estigmas de contragolpe, sempre situados na parte distal da 

lasca/suporte, a autora e colegas, em artigo relacionado ao lascamento 

experimental de cristais de quartzo sobre bigorna, apontam que tais estigmas 

“podem ser mais ou menos marcados e resultam da reação do cristal 

apoiado contra a bigorna sob impacto do percutor. Quando o estigma 

está bem formado, o seu aspecto é o de uma pequena zona esmagada 

que se amplia, a depender da sucessão dos golpes, da força 

empregada ou ainda da matéria-prima, tanto do núcleo, quanto do 

percutor e da bigorna. ” (Rodet et al., 2013:149)  
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Figura 13 - Plano de contragolpe 

  

O lascamento sobre bigorna, apesar de ter sido utilizado em diversos 

contextos pré-históricos distintos (Prous et al.,2012; Rodet et al., 2013; Van der 

Drift, 2009), ainda é pouco estudado e entendido, sendo, muitas vezes, 

relegados ao esquecimento por preconcepções relacionadas à inaptidão de 

populações que utilizaram tais tipos de técnicas, como pode ser observado no 

trecho  

“No entanto, verifica-se hoje que esta impressão ocorre porque peças 

produzidas sobre bigorna não eram reconhecidas ou julgadas 

relevantes pelos arqueólogos, sendo então agrupadas na lista de 

‘diversos’, ‘detritos’ ou outra categoria miscelânea, não sendo 

analisadas nem descritas. ” (Prous et al., 2012:291)  

  A percussão sobre bigorna apresenta diversas vantagens como, por 

exemplo, a possibilidade de contornar falhas naturais das matérias-primas, 

executar trabalhos de debitagem em suportes diminutos ou mesmo, nas fases 

iniciais da debitagem, criar novas superfícies e planos de percussão visando um 

maior controle no lascamento. A. Prous e colegas (2012) apontam para as 

vantagens da percussão sobre bigorna, explicitando que  

“[...] as matérias de qualidade medíocre costumam ser trabalhadas 

sobre bigorna, pois esta técnica permite contornar alguns dos 

problemas que apresentam. Matérias que apresentam fraturas naturais 

e planos de clivagem [...] são assim melhor aproveitadas. [...]. 
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Outrossim, mesmo as matérias minerais de boa qualidade, quando se 

apresentam em tamanho diminuto (entre 2 e 4 cm de comprimento) 

somente podem ser trabalhadas com esta técnica, que permite debitar 

blocos cujo comprimento não ultrapassa a largura do dedo que segura 

a peça. Outra vantagem da técnica bipolar é que seus produtos podem 

atravessar totalmente o núcleo, aproveitando-se ao máximo o 

comprimento do mesmo [...]. Finalmente, o lascamento sobre bigorna 

pode ser muito útil para a produção de determinados instrumentos ou 

características [...]. Desta forma, a técnica bipolar, longe de ser 

exclusiva dos maus lascadores, pode ser reservada, por peritos, ao 

trabalho de determinada categoria de matéria-prima– aquela que se 

mostra inadequada para o lascamento unipolar – ou à obtenção de 

produtos específicos. (Prous et al.2012: 289-90)  

 Além disso, os autores, ainda, apontam para contextos no qual matérias-

primas de ótima qualidade para o lascamento (homogeneidade e granulometria 

fina), como, por exemplo, obsidianas lascadas no Panamá, além sílex e andesita 

em outras localidades (Prous et al., 2012), que foram trabalhadas na bigorna. Tal 

atestação corrobora o fato de que, na verdade, tal técnica é parcamente descrita 

e estudada, sendo, ainda, cercada por uma série de preconcepções ocidentais 

etnocentradas que impossibilitam o entendimento mais abrangente dos 

contextos relacionados ao trabalho da pedra de grupos pré-históricos ao redor 

do mundo.  

  Assim, fica claro que a técnica de fragmentar blocos, seixos, cristais etc., 

sobre bigorna ultrapassa as questões sobre a qualidade da matéria prima ou as 

dimensões dos blocos. Trata-se também de uma escolha cultural para produção 

de certos suportes ou instrumentos.  

 É importante ressaltar que a identificação dos estigmas oriundos do 

lascamento na bigorna tem sido cada vez mais entendido, graças à esforços de 

programas de experimentação que têm se empenhado para responder questões 

específicas relacionadas a esse tipo de lascamento. Diversos são os fatores que 

influenciam na produção dos estigmas, sendo que, muitas vezes, é comum a 

interpretação errônea acerca das técnicas utilizadas na confecção de tais 

indústrias. Por exemplo, a técnica do lascamento oblíquo ou não-axial sobre 

bigorna, no qual o golpe é recebido pelo suporte tangencialmente, produz 

estigmas que são muito parecidos com o lascamento da percussão direta dura. 
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A fratura não ocorre em Split, mas sim a fratura concoidal, típica dos lascamentos 

da percussão direta dura. Assim sendo, reitera-se a importância do 

desenvolvimento de programas de experimentação sistemáticos a fim de se 

entender as particularidades de cada técnica, assim como a produção de 

estigmas provenientes da utilização das mesmas.  

 A percussão direta dura, por sua vez, é executada utilizando-se de um 

percutor de pedra dura ou macia, caracterizando-se por um golpe direto do 

percutor em direção ao núcleo. Essa técnica produz geralmente lascas que 

apresentam talões lisos, corticais e neocorticais, apresentam bulbos bem 

protusos (contrariamente às lascas da percussão sobre bigorna em Split) e, 

eventualmente, lábios, o que dependeria do gesto desferido no momento do 

golpe que provoca o lascamento. Apresentam fraturas concoidais, que tendem 

a formar um cone (Cone de Hertz - Rodet et al., 2004) no qual a fratura se inicia 

e propaga, além de apresentar, geralmente, ondas e lancetas. Próximo ao Cone 

de Hertz, dependendo da homogeneidade e granulometria da matéria-prima, 

formam-se ondas, observadas a partir de linhas finas, próximas umas das outras, 

na face inferior. Os talões produzidos pela percussão direta dura são espessos, 

sendo possível detectar, eventualmente, a presença de esquilha bulbar. Os 

produtos desta técnica tendem a ser largos, de espessura robusta.  

A percussão direta macia é feita utilizando-se um percutor orgânico, 

geralmente madeira ou chifre de cervídeos, e, de forma semelhante à percussão 

direta dura, também produz fratura concoidal. O gesto utilizado deve ser 

tangencial, com o intuito de “arrancar” a borda percutida. O resultado dessa 

fratura forma um lábio bem marcado e visível na parte posterior do talão. Este, 

tem espessura fina, assim como os produtos oriundos de tal técnica.   

2.3 - Classe dos vestígios  

 No presente estudo, foram estabelecidas classes relativas ao conjunto 

estudado, a saber, os instrumentos, núcleos e lascas. Os instrumentos serão 

analisados, classificados e entendidos a partir da Escola Francesa, conforme 

explicitado por A. Leroi-Gourhan:  

[...]. Os instrumentos compreendem os objetos ou elementos 

intencionalmente fabricados (por façonagem, retoque, polimento ...) e todos 
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os objetos naturais (seixos brutos utilizados como percutor) e brutos de 

debitagem (debitados, mas não retocados) que trazem traços de utilização 

macro ou microscópicos. [...] (Karlin et Pelegrin in Dictiontionnaire de la 

prehistoire Andre Leroi-Gourhan, Presse Universitaire/Quadrige/PUF. 1997. 

p.77) – Tradução nossa. 

Assim, para os instrumentos do sítio arqueológico Caixa d’Água foram 

estabelecidas as categorias de elaborados sobre brutos de debitagem 

(instrumentos sobre bruto de debitagem), instrumentos simples (retocados uni 

ou bifacialmente) e instrumentos elaborados. 

 Como instrumento sobre bruto de debitagem, entendemos as lascas, 

fragmentos de lascas e qualquer produto do lascamento, de forma geral, que 

tenha sido utilizado após a sua debitagem e que não tenha passado por etapas 

de retoque e/ou façonagem. Os indícios que tais suportes foram utilizados são 

os macros traços de uso, visíveis a olho nu ou, de forma mais evidente, 

utilizando-se de lupas binoculares de aumento baixo (até 80 vezes).  O micro 

retoque ou estilhaçamento de gume (Mansur, 1986/1990) é um dos vestígios de 

possível utilização e é descrito por Mansur (1986/1990) como sendo 

 “o conjunto de negativos de lascas e microlascas que se desprendem 

acidentalmente dos gumes das peças líticas. Resulta em perda de 

material do gume, produzindo microlascamentos involuntários, às 

vezes contínuos e muito semelhantes ao menor componente do 

retoque intencional”. (Mansur, 1986/1990: 128) 

 É digno de ressalva o fato que os macros vestígios de utilização podem 

estar presentes no material, mas, ainda assim, não serem peças 

intencionalmente lascadas. Observam-se diversos contextos pós-deposicionais 

(pisoteio, quebras, manuseio indevido) que podem confundir a interpretação e 

leitura tecnológica de dadas peças, uma vez que apresentam estigmas 

parecidos com os dos lascamentos intencionais ou por utilização.  Acerca dos 

estigmas pós-deposicionais, M. Mansur adverte que  

“Obviamente esta alteração do gume que se produz em consequência 

da utilização pode ser ocasionada também por diversos tipos de 

fenômenos, tais como o lascamento intencional, tombos, acidentes, 

pisoteio; motivo pelo qual resulta indispensável diferenciá-los e fixar de 

modo preciso os limites de sua análise. ” (Mansur, 1986/1990:128)  
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 No sítio Caixa D`agua tal assertiva torna-se recomendável, uma vez que 

o sítio, atualmente, apesar de salvaguardado pelo IPHAN, encontra-se em 

situação delicada de proteção patrimonial, sendo alvo de queimadas e outras 

perturbações que comprometem a integridade contextual do sítio, além dos 

danos nos próprios vestígios (Figura 14). Tal fato contribui para que aconteçam 

alterações pós-deposicionais no material como, por exemplo, os lascamentos 

“involuntários” relacionados a fraturas térmicas. Aliado à tal fato, deve-se levar 

em consideração também o contexto relacionado ao descobrimento do sítio. O 

assentamento foi descoberto após obras de abertura de valas para a 

implementação de uma rede de drenagem pluvial (Baggio et al, 2012), sendo 

assim, gume de algumas peças, especialmente as menos espessas, podem 

apresentar micro retoques relacionados ao pisoteio. A fim de se estabelecerem 

assertivas acerca da utilização intencional dos gumes pelas populações 

pretéritas, serão feitas análises e descrições sistemáticas desse tipo de vestígio, 

aliado à medição dos ângulos dos mesmos, indicando assim, uma preferência 

por tais ângulos/tipos de gumes. 

 
Figura 14 - Área do sítio arqueológico Caixa d'Água afetado por incêndios recentes - 2015 

 

Os instrumentos simples: Entende-se, nesse estudo, como instrumentos 

simples aqueles que são elaborados em suportes pouco modificados por 

operações de façonagem e/ou retoque. Devido à relativa baixa modificação 

desse suporte, ainda é possível, muitas vezes, identificá-los como lascas, 

fragmentos de lascas ou outros vestígios brutos de debitagem. Em geral, esses 

suportes podem apresentar um ou mais gumes, que, por sua vez, são retocados 

uni ou bifacialmente. Conforme apontado anteriormente, não há redução no 
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volume da peça, sendo, portanto, os retoques circunscritos à um setor do (s) 

gume (s).  

Os núcleos foram separados de acordo com as técnicas utilizadas para a 

produção dos mesmos, sendo assim, núcleos de percussão sobre bigorna ou 

núcleos de percussão direta dura. Entende-se como núcleo o bloco de matéria-

prima lítica lascado a fim de se retirar lascas, lâminas ou lamínulas, que podem 

ser utilizadas brutas ou mais trabalhadas, a fim de produzir instrumentos.  

As lascas, por sua vez, foram agrupadas em classes referentes às 

técnicas utilizadas na produção das mesmas, sendo 6 classes para as lascas 

produzidas por Percussão Sobre Bigorna e 5 para as produzidas por Percussão 

Direta Dura.   

2.3.1 - Classes de lascas da Percussão sobre Bigorna 

Classe 1: Lascas pouco espessas (aproximadamente, 0,4cm), mais longas que 

largas, curvas, com presença ou não de neocórtex; os talões podem ser lisos, 

neocorticais, lineares, esmagados ou quebrados. Em geral, a porção proximal 

da lasca é espessa em oposição a uma parte distal pouco espessa. Os acidentes 

mais comuns são a quebra, principalmente na porção meso-proximal, quando 

identificada, e Siret. 

Dimensões aproximadas: 2.2cm x 0,5cm x 0,4cm  

 

Figura 15 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 
 

Classe 2: Lascas ligeiramente espessas (0,7cm), mais longas que largas, de 

perfil abrupto, com presença frequente de neocórtex na superfície de debitagem. 
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Os talões podem ser neocorticais, lisos, esmagados ou quebrados. Geralmente, 

apresenta a porção proximal mais espessa que a porção distal que, por vezes, 

pode apresentar quebras. O acidente mais comum é o Siret seguido pelas 

quebras, laterais e distais.  

Dimensões aproximadas:3,1cm X 1,1cm X 0,7cm 

 

Figura 16 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

Classe 3 (“Lasca lateral”): Lascas espessas (aproximadamente 1cm de 

espessura), mais longas que largas, com perfil tendendo à abrupto, retirada da 

lateral do seixo e neocórtex acompanhando toda borda lateral. Os talões podem 

ser neocorticais, lisos, lineares, esmagados ou quebrados. Em geral, a porção 

proximal da lasca é mais espessa do que a porção distal. Podem ser produzidas 

por Percussão Direta Dura ou Percussão Sobre Bigorna. Os acidentes mais 

comuns são o Siret, seguido pelas quebras.  

Dimensões aproximadas:  3,2cm X 0,8cm X 1 cm  
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Figura 17 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

 

Classe 4 (“Lasca central”): Lascas pouco espessas (aproximadamente 0,5cm), 

pouco mais longas que largas, de perfil abrupto e presença frequente de 

neocórtex que acompanha toda ou grande parte da borda lateral. Os talões 

podem ser neocorticais, lineares, esmagados ou quebrados.  Em geral, a lasca 

tende a ser mais espessa na porção distal e os acidentes mais comuns são as 

quebras laterais, que, muitas vezes, estendem-se por todo o eixo do morfológico 

da peça.  

 

 

Dimensões aproximadas: 2,1cm X 2 cm X 0,6cm  
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Figura 18 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

 

Classe 5: Lascas pouco espessas (aproximadamente 0,4cm), pouco mais longas 

que largas, de perfil inclinado e presença de neocórtex em toda a superfície de 

debitagem e nas bordas laterais adjacentes. Os talões podem ser neocorticais, 

esmagados ou quebrados. Geralmente, possuem espessura constante, não se 

observando variações entre as porções proximais, mesiais e distais. São 

produzidas por percussão sobre bigorna. Os acidentes mais comuns são as 

quebras distais. 
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Dimensões aproximadas:  2,1cm X 1,8cm X 0,4cm 

 

Figura 19 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

 

Classe 6 (“Lasca de entame”): Lascas com espessura de aproximadamente 

0,8cm, mais longas que largas, com perfil inclinado e presença de neocórtex em 

toda a face superior. Os talões podem ser esmagados, quebrados, lineares ou 

neocorticais. Em geral, tais lascas tendem a ser mais espessas na porção 

mesial, sendo que as porções proximais e distais são ligeiramente mais finas, o 

que atribui à mesma uma morfologia que tende à convexidade. Os acidentes 

mais recorrentes nessa classe são as quebras laterais e os estilhaçamentos, 

frequentemente observados próximos ao plano de percussão/contragolpe da 

lasca. 

Dimensões aproximadas: 2,8cm X 1,7cm X 0,8cm  
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Figura 20 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

 

2.3.2 - Classe de lascas de Percussão Direta Dura 

Classe 1 (“Lasca de entame”): Lascas pouco espessas (0,5 cm), de dimensões 

regulares, não existindo porções visivelmente mais largas ou longas, com perfil 

inclinado e presença de neocórtex em grande parte da face superior, apesar de 

algumas peças dessa classe poderem apresentar pequenos negativos de 

retiradas anteriores em tal face, sendo chamadas nesse caso, portanto, de 

“lascas de sub-entame”. Os talões podem ser neocorticais ou lisos. A espessura 

geral de tais lascas também é bastante regular, não sendo possível observar 

porções com diferentes dimensões ao longo da peça. São produzidas 

exclusivamente por percussão direta dura e não foram observados acidentes 

recorrentes em tal classe de vestígios.   
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Dimensões aproximadas: 1,5cm x 1,6cm x 0,5cm  

 

Figura 21 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

 

Classe 2: Lascas pouco espessas (0,4 cm), mais largas que longas de perfil 

rasante e presença de neocórtex em todo o (possível) plano de percussão. Os 

talões podem ser neocorticais ou lisos. Tais lascas, geralmente, são mais 

espessas nas bordas próximas ao talão/possíveis planos de percussão e, por 

sua vez, os acidentes mais recorrentes são as quebras na porção mesial/distal 

e/ou nas porções laterais da peça.  

Dimensões aproximadas: 1cm x 1,9cm x 0,4cm 

 

Figura 22 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 
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Classe 3 (“lasca lateral”): Idem classe 3 da percussão sobre bigorna  

Dimensões aproximadas: aproximadamente 3,2cm X 0,8cm X 1 cm 

 

Figura 23 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

 

Classe 4: Lascas pouco espessas (0,3 cm), mais longas do que largas, de perfil 

inclinado e sem presença de neocórtex. Os talões podem ser quebrados ou lisos. 

Em geral, a lasca tende a ser mais espessa na porção distal. São produzidas 

exclusivamente pela técnica da Percussão Direta Dura e os acidentes mais 

comuns são as quebras, especialmente no talão/porção proximal da lasca.  
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Dimensões aproximadas: 1,6cm X 0,6cm X 0,3cm   

 

Figura 24 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

 

Classe 5 (“pequenas lascas de retoque/limpeza”): Lascas de proporções 

diminutas (menos de 1 cm de comprimento), pouco espessas (0,3 cm), 

ligeiramente mais longas que largas. Apresentam perfil inclinado e neocórtex 

presente na superfície de percussão. Os talões são, em geral, neocorticais, lisos 

ou quebrados. A espessura média da lasca mantêm-se a mesma, não existindo 

porções que apresentem tais diferenças intra-morfológicas. São produzidas por 

Percussão Direta Dura e os acidentes mais recorrentes são as quebras, em 

especial as quebras laterais.  

Dimensões aproximadas: 0,9cm x 0,8cm x 0,3cm 
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Figura 25 - desenho: S.R.Borges de Medeiros 

 

2.4 - Léxico terminológico  

 Nesta seção, serão apresentadas as definições dos termos utilizados no 

presente trabalho. A necessidade de padronização dos termos utilizados na 

tecnologia lítica é o que nos motivou a elaborar tal glossário, a fim de evitar 

desambiguações na utilização dos termos referentes à tecnologia lítica. Um 

exemplo “clássico” dessa confusão de conceitos por falta de termos adequados, 

é a palavra “lesma”, traduzido literalmente da palavra francesa limace e utilizado 

amplamente na literatura arqueológica para se referir a toda sorte de 

instrumentos plano-convexos, sendo eles, muitas vezes, bastante heterogêneos 

entre si (Laming-Emperaire, 1967; Rodet, 2006; Lima et al.,2007; Rodet & Lima, 

2007; Duarte-Talim, 2012)  

 Assim sendo, apresentamos alguns termos utilizados no presente 

trabalho ou em outros manuais de arqueologia que podem ser consultados 

abaixo:  

Abrasão: Procedimento técnico que consiste em raspar as cornijas 

sobressalentes do plano de percussão, a fim de se obter ângulos e curvaturas 

mais homogêneas, o que facilitaria a possibilidade de se golpear mais 

precisamente no momento do lascamento, evitando acidentes;   
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Acidente de lascamento: “Fenômeno imprevisível, não intencional, que 

acontece durante a debitagem, a façonagem ou o retoque, tendo como resultado 

peças características, mas fortuitas” (Inizan et al., 2017: 153). Alguns exemplos 

são o Siret, refletido, quebra, lingueta, dentre outros;  

Bruto de debitagem: “A expressão designa o todo ou a parte de um resto de 

debitagem (lasca, lamina, lamínula) não modificado” (Inizan et al.,2017: 157) 

Córtex: “Alteração das camadas externas da rocha, ‘cuja espessura depende 

simultaneamente da duração da exposição aos agentes atmosféricos, das 

condições climáticas e da natureza da rocha’” (Laming-Emperaire, 1967:24 apud 

Duarte-Talim, 2012:69); 

Debitagem: Palavra aportuguesada do termo francês dèbitage definido por 

Inizan e colegas (2017) como sendo o “termo utilizado convencionalmente para 

designar a maneira intencional de fragmentar um bloco de matéria-prima e obter 

suportes, que serão utilizados tais como estão, ou seja, sem nenhuma 

transformação, ou façonados e retocados” (Inizan et al.,2017: 163)  

Eixo morfológico: eixo de maior dimensão da peça, normalmente o eixo do 

comprimento da mesma;  

Eixo tecnológico: Eixo no qual se desenvolvem as fraturas relacionadas ao 

lascamento da peça.  

Esquema diacrítico: Estudo a respeito da ordem na qual os negativos de uma 

peça foram produzidos, levando também em consideração as orientações das 

retiradas.   

Façonagem: “A façonagem é uma operação de lascamento que tem por objetivo 

a produção de um objeto, e um só, esculpindo-o na massa de matéria-prima 

escolhida, segunda a forma desejada. Na pré-história, este termo se aplica à 

produção de peças bifaciais, poliédricas, triédricas, etc., independente do 

suporte utilizado e das dimensões do produto finalizado. Esta operação 

comporta, em geral, uma fase de elaboração do esboço e, em seguida, de 

acabamento, e pode compreender muitas técnicas. Ela se diferencia da 

debitagem, pois sua finalidade não é a de obter suportes – mesmo se, 

frequentemente, numerosas lascas sejam produzas – mas de transformá-los em 
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instrumentos, independentemente de sua origem. No Brasil essa etapa pode 

também ser observada na produção de certos instrumentos unifaciais, como os 

plano-convexos feitos em suportes pouco espessos e muito frequentes no 

Holoceno inicial do Brasil Central” (Inizan et al., 2017: 169)   

Fragmento: Fragmento que não pôde ser identificado na cadeia operatória, nem 

mesmo o suporte lascado que deu origem à peça.  

Fragmento de lasca: Peças quebradas advindas de um suporte específico, no 

caso, a lasca.  

Frente de debitagem: Também conhecida como superfície de debitagem, 

caracteriza-se por ser a face na qual as lascas são extraídas. 

Instrumento: “Dentre os vestígios de pedras lascadas é certo que alguns deles 

foram instrumentos ou elementos de instrumentos, outros foram armas ou 

elementos de armas. Usualmente emprega-se o termo geral ‘instrumento’ para 

designar o conjunto de armas e instrumentos, pois na maioria dos casos não se 

pode provar a função exata de uma peça. Portanto, entende-se por instrumento, 

toda peça que se suspeita uma utilização, sem, todavia, identificar uma função. 

Trata-se de peças retocadas sobre suportes debitados (exemplo: raspador sobre 

lâmina ou lasca) ou sobre suporte não debitado (exemplo: raspador sobre 

plaqueta). Também são peças brutas de lascamento, cuja utilização é provada 

pela traceologia (exemplo: lasca utilizada para cortar carne). Os objetos naturais 

modificados contendo traços macro ou microscópicos de utilização ou de 

encabamento também são considerados instrumentos. Assim, como as peças, 

com ou sem retoque, que apresentam zonas com brilhos (ou lustros) resultantes 

de ações intencionais (exemplo: instrumentos lascados bifacialmente com 

brilhos nas proximidades dos gumes). Por fim, são instrumentos aquelas peças 

que serviram para produzir outros instrumentos sobre pedra (percutor, 

picoteador, punch, etc.) ” (Inizan et al., 2017:170-171) 

Podem ser instrumentos unifaciais, quando retocados em apenas uma das 

faces, ou instrumentos bifaciais, quando o retoque recobre ambas as faces da 

peça (sinônimos: peças retocadas bifacialmente, retoque bifacial ou retoque 

biface)   
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Lasca: “termo geral para se referir à um fragmento de rocha destacado. As 

lascas são compostas por três porções principais: proximal (correspondente ao 

talão), mesial (correspondente ao meio da lasca) e distal (correspondente à 

parte final da lasca). A lasca tem duas faces: face superior (correspondente à 

antiga superfície de debitagem do núcleo ou do instrumento, sendo formada 

pelos negativos retirados anteriores à lasca) e face inferior (correspondente à 

‘superfície positiva resultante da fratura da matéria prima) ”. (Inizan et al., 

2005:146 apud Duarte-Talim, 2012: 70)  

Lasca de entame: Também conhecida como lasca inicial, corresponde à 

primeira lasca retirada, com talão e face superior recobertos em sua totalidade 

por córtex ou neocórtex. Importante lembrar que, em alguns métodos de 

gerenciamento de núcleos como, por exemplo, a fatiagem, são apresentadas 

lascas com neocórtex em grande parte da mesma, não sendo, necessariamente, 

uma lasca de entame ou inicial. (Rodet et al.,2007)  

Neocórtex: Literalmente, o novo córtex, “[...]formado pela destruição do córtex 

original de blocos, plaquetas, etc., mediante contato da rocha com a água por 

ação mecânica (rolamento) e química que arredonda as arestas do suporte, 

dando-lhe a forma conhecida como seixo. ” (Duarte-Talim, 2012: 71)  

Núcleo: Suporte lítico no qual são retiradas as lascas. Podem ser produzidos 

pela percussão direta dura ou pela percussão sobre bigorna.  

Núcleo-lasca: “um dos produtos da debitagem sobre bigorna, o qual não é 

possível afirmar ser um núcleo ou uma lasca (essa última seria o objetivo do 

lascamento), pois a metade de um seixo ou de um cristal poliédrico pode ser 

tanto uma coisa quanto outra” (Rodet & Duarte, 2009:9 apud Duarte-Talim, 2012)  

Macro traço de utilização: estigmas provenientes da utilização recorrente que 

podem ser observados por meio de lupa binocular de baixo aumento (exemplo: 

estilhaçamento de gume - Mansur, 1986/1990)  

Micro traço de utilização: estigmas provenientes da utilização recorrente que 

podem ser observados por meio de microscópio de reflexão superior à 200 

vezes. São vestígios relacionados ao arredondamento ou alisamento dos gumes 
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e as estrias microscópicas (Op.cit). Os resíduos microscópicos, por sua vez, 

podem ser observados apenas com microscópico eletrônico de varredura.  

Percussão direta dura: Técnica de lascamento (também conhecida como 

percussão unipolar à mão livre) que consiste em golpear com um percutor de 

rocha dura, provocando o destacamento de uma lasca, que se inicia por uma 

fratura concoidal.  

Percussão direta macia: Técnica de lascamento (também chamada de 

percussão direta com percutor orgânico) que se utiliza de um percutor orgânico 

(chifres de cervídeos, ossos ou madeira) e que consiste em golpear de forma 

tangencial a borda do plano de percussão a fim de se produzir uma lasca, que 

terá a presença de lábio bem marcado.  

Percussão sobre bigorna: Técnica de lascamento (também conhecida como 

percussão bipolar axial - Van der Drift, 2009) que consiste em lascar uma 

determinada matéria-prima lítica por meio de um percutor, apoiando-a em um 

suporte (bigorna), que pode ser tanto outra rocha dura quanto madeira.  

Plano de percussão: Superfície na qual é recebido o golpe pelo percutor, a fim 

de se criar lascas. Para que ocorra o lascamento em rochas tenazes, é 

necessário que o ângulo entre o plano de percussão e a superfície de 

percussão seja de 90º ou menos.  

Plano de contragolpe – A superfície oposta ao plano de percussão, apoiada 

na bigorna (Rodet et al., 2013)   

Retoque:  série de retiradas, que tem como objetivo regularizar e/ou modificar o 

gume de uma peça, transformando-a em um instrumento, seja essa modificação 

sutil ou intensa.  

Split: tipo de fratura, geralmente recorrente na percussão sobre bigorna, que 

se inicia após golpe desferido perpendicularmente em um núcleo apoiado em 

bigorna. Contrariamente à fratura concoidal, não há formação do cone de Hertz, 

o que faz tais lascas produzidas por Split disporem de uma morfologia bem 

retilínea na face inferior da lasca.   

Talão: Parte do plano de percussão que se destaca do núcleo no momento da 

fratura, criando uma lasca.  
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2.5 - Metodologia de análise e coleta de dados  

 A análise do material do sítio arqueológico Caixa d’Água foi executada 

baseando-se em conceitos analíticos advindos da Escola Francesa, adaptados 

às particularidades dos vestígios apresentados na presente coleção. 

 Primeiramente, foi feita a separação dos vestígios por matéria-prima. 

Apesar de existirem alguns tipos de matéria-prima disponíveis e utilizadas no 

sítio, como o arenito silicificado, o arcósio, o silexito e outras, tal estudo se 

concentrará nos insumos líticos produzidos utilizando-se o quartzo como 

suporte. Ainda, grande parte desse material em quartzo apresenta-se na forma 

de pequenos seixos, menores que 5 centímetros, e são trabalhados na bigorna. 

O quartzo, apesar de ser um dos minerais mais abundantes no planeta e de ser 

observado em diversos contextos arqueológicos pré-coloniais, ainda é pouco 

entendido no que concerne seus mecanismos relacionados ao lascamento e sua 

utilização como matéria prima para a confecção de indústrias líticas diversas. 

Sendo assim, tal recorte justifica-se no intuito de contribuir para a compreensão 

das características relacionadas à essa matéria-prima.    

 Neste aspecto, buscar-se-á a compreensão das escolhas relacionadas à 

utilização de tal matéria-prima, visto que diversas outras se encontravam 

disponíveis no sítio e, inclusive, são mais abundantes quantitativamente. Tal 

fato, pode guiar-nos acerca dos processos de gerenciamento diferenciado de 

matéria-prima (Pèrles, 1980) empregados pelos grupos pré-históricos na região.  

 Separadas as matérias-primas, foram agrupados os instrumentos, peças-

chave para o entendimento das cadeias operatórias, uma vez que se apresentam 

como os produtos de “primeira instância” buscados pelos grupos e sobre os 

quais as cadeias-operatórias são hierarquizadas. Nas coleções em geral, essas 

peças podem ter reduzido volume em termos quantitativos, uma vez que tais 

instrumentos não costumam ser abandonados nas áreas dos sítios, exceto 

quando encontram-se quebrados ou com sua funcionalidade comprometida, 

sendo mais comum, nesses casos, encontrá-los nas imediações do sítio e não 

nos limites do mesmo.  No caso específico da coleção estudada de Buritizeiro, 

tal assertiva confirma-se, uma vez que dispõe de poucos instrumentos, muitos 
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deles utilizados sobre bruto de debitagem ou confeccionados por operações 

simples de lascamento.  

 Também foram separados os brutos de debitagem, entendidos aqui como 

núcleos, lascas, fragmentos de lascas que não foram utilizados, a fim de se 

entender de forma mais profunda os métodos e técnicas utilizados na elaboração 

de tais indústrias, assim como é feita uma tentativa de remontagens e raccords 

dos mesmos com os instrumentos, a fim de hierarquiza-los e relacioná-los às 

diversas fases da (s) cadeia (s) operatória (s). Acerca da importância das 

remontagens e raccords, J. Tixier (1980) sugere que tal procedimento  

“[...] permite verificar quais fases da cadeia operatória estão ausentes 

ou presentes no setor estudado, evidenciando o caminho de cada tipo 

de peça dentro do sítio e uma utilização diferenciada do espaço. É 

possível, ainda, discernir as técnicas [...] utilizadas na produção dos 

instrumentos e os métodos de agenciamento dos núcleos. Além disso, 

os raccords e remontagens contribuem para provar a unidade temporal 

de um determinado nível estratigráfico e para precisar a forma sobre a 

qual a matéria-prima chegou ao sítio (Tixier, 1980) ” (Duarte-Talim, 

2012:55)   

 Passada essa etapa preliminar, é feita a análise tecnológica propriamente 

dita, que se desenrola em dois níveis (Inizan et al., 2017). No primeiro nível da 

análise, é feita a leitura tecnológica de cada peça, visando a reconstituição das 

mesmas no seio das cadeias operatórias. Para tal, foi utilizada uma ficha de 

análise descritiva, adaptada aos caracteres técnicos dispostos na coleção. Tal 

carácter analítico foi incialmente desenvolvido por M. J. Rodet para estudo de 

coleções do norte do estado, vale do rio Peruaçu (Rodet, 2005/2006; Rodet et 

al., 2007; Lima et al., 2007, Duarte-Talim, 2012). Utilizando-se desse protocolo 

descritivo, as lascas e os fragmentos meso-proximais das mesmas foram 

classificadas de acordo com estigmas presentes nas faces superior e inferior. Na 

face superior, foi feita uma detalhada observação a fim de se inferir acerca da 

presença ou ausência de neocórtex, o número de negativos presentes e, em 

caso positivo, uma análise ou esquema diacrítico referente à ordem na qual 

foram produzidos os respectivos negativos em tal face. Já na face inferior, foram 

observados estigmas referentes à presença ou ausência de lábios ou bulbos e 

acidentes.  
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Uma etapa importante de análise refere-se a aspectos relativos ao talão 

das lascas. Foram identificados os tipos de talão presente na coleção, assim 

como uma medição das dimensões dos mesmos, medindo-se, inclusive, os 

ângulos formados pelo talão e a face inferior da lasca. A medição desses ângulos 

é colocada na análise a fim de se estabelecer inferências acerca dos gestos e 

ângulos utilizadas na percussão das lascas. Além do talão, a peça é medida de 

acordo com o eixo tecnológico da mesma, em centímetros, e tomando a relação 

de comprimento versus largura versus espessura (C x L x E), com o talão sempre 

voltado para quem o mede. Além disso, são apontados quais os acidentes 

presentes na lasca, se ela teve algum tipo de contato térmico e o perfil da 

mesma.  

Por fim, uma lacuna destinada a observações de cunho mais qualitativo é 

disposta ao fim da tabela. Os núcleos e instrumentos, por sua vez, são descritos 

por meio de um roteiro que considera aspectos como matéria-prima, suporte, 

dimensões, métodos e técnicas utilizados na confecção, características das 

retiradas, retoques etc. Tal aporte analítico tem como objetivo a padronização 

das descrições, possibilitando, assim, análises comparativas entre objetos e 

subdivisões dos mesmos em grupos relativos a características comuns 

compartilhadas, relativas a lógicas de elaboração similares. Os instrumentos 

foram observados em lupa binocular de aumento moderado (até 160 vezes), 

disponível no Laboratório de Tecnologia Lítica do Setor de Arqueologia do Museu 

de História Natural e Jardim Botânico – UFMG. Essa ferramenta óptica 

possibilitou uma análise e descrição minuciosas a respeito dos micro e macro 

vestígios de utilização dispostos nos instrumentos. A descrição de tais vestígios 

foi feita ancorando-se nos estudos de Mansur (1986/1990).  

 O segundo nível de análise proposto por M-L. Inizan e colegas (2017) 

remete-se à interpretação da relação entre os diversos elementos das cadeias 

operatórias, assim como o reconhecimento dos métodos e técnicas utilizados na 

produção dos variados insumos líticos presentes na coleção.  Nesse momento, 

é possível se apreender os diferentes níveis técnica (savoir-faire) presentes nas 

indústrias. 

 É importante ressaltar que nem sempre todas as fases das cadeias 

operatórias podem ser identificadas ou estarão presentes no sítio, o que pode 
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nos fazer refletir acerca do uso do espaço para a realização de atividades 

específicas, ou o uso de vários espaços, não apenas circunscritos aos 

perímetros do sítio arqueológico. No caso do sítio Caixa d’Água, é importante ter 

em mente que o mesmo se encontra atualmente no cerne de uma aglomeração 

urbana moderna, sendo, assim, um registro fragmentado acerca do uso de tal 

espaço pelas populações antigas. 

 Após uma análise minuciosa dos vestígios de cada camada, buscar-se-á 

estabelecer uma relação entre as mesmas (análise inter-nível), a fim de se inferir 

acerca das continuidades e descontinuidades observadas nos vestígios 

exumados.  

 
Figura 26 - Ficha de analise utilizada para a coleta e processamento de dados relativos às lascas 
(M.J.Rodet,2006 modificado) 
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Capitulo III -  Resultados: Análise tecnológica  

3.1 - Apresentação do sítio 

 Nesse capítulo, serão discutidas questões quantitativas e qualitativas 

referentes às coleções analisadas do sítio arqueológico Caixa d’Água. No 

primeiro momento, será feita uma descrição mais geral acerca das coleções, 

englobando, os níveis escavados do sítio, datações, aspectos como a 

quantidade total do material analisado, o estado tafonômico do mesmo, os tipos 

de matéria-prima mais comuns no sítio. Posteriormente serão apresentadas as 

cadeias operatórias identificadas, as técnicas utilizadas, os instrumentos e os 

restos brutos de debitagem, com o objetivo de apresentar a analise tecnológica 

das coleções. 

  

3.1.1 - Apresentação quantitativa e qualitativa da coleção 

Durante os anos de 2005 a 2009 foram escavados aproximadamente 40 

m² (Prous, 2008) no sítio arqueológico Caixa d’água (Figura 29). Estes foram 

divididos em cinco setores (A, B, C, D1 e D2), sendo observadas quatro camadas 

estratigráficas, as quais foram divididas em níveis (superior, médio, inferior, 

contato, etc.). A individualização das camadas foi realizada durante a escavação 

e foi guiada principalmente por dois elementos: i) uma lito-estratigrafia, na qual 

pôde-se observar níveis com presença de indústrias líticas que podiam ser 

seguidas durante a escavação e ii) um sedimento marrom-claro permeado de 

pequenos pontos brancos (apatita – Schaefer no prelo) dentro do qual 

encontram-se os sepultamentos. O nível estéril foi atingido a partir de 60 cm 

(Prous, 2008), trata-se de um sedimento ferruginoso, argiloso, de coloração 

amarelada (goetita). Os setores A, B e C, mesmo estando distantes entre si, 

apresentam estratigrafias semelhantes que puderam ser observadas durante os 

trabalhos de escavação.  

Ressalta-se que de uma maneira geral o terreno onde se encontra o sítio 

está bastante lixiviado pela intensa de atividade humana contemporânea. Muitas 

vezes a individualização das camadas estratigráficas se mostrou dúbia e 

dificultosa, sendo os dois elementos supracitados elencados como “guias” no 

momento da escavação/entendimento estratigráfico. Assim, pôde-se observar 
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uma camada mais superficial (camada Ø) com 5 a 10 cm de espessura, de 

coloração escura e presença de vestígios antrópicos atuais (telhas, ossos de 

gado, vidro, misturados com vestígios líticos e ósseos arqueológicos). Abaixo 

dessa camada, ocorre um espalhamento de seixos de quartzo em matriz 

decimétrica formada por grãos ferruginosos, em um solo argiloso, ainda com 

presença de vestígios antrópicos contemporâneos, que forma a camada I. 

Estratigraficamente, a primeira camada a apresentar vestígios pré-coloniais 

intactos é a Camada II, que apresenta um sedimento argilo-arenoso de coloração 

escura (devido à presença de carvões pulverizados) e bastante resistente, com 

presença de pequenos pontos brancos (apatita), indústria lítica e óssea e 

sepultamentos. Essa camada possui mais de quarenta centímetros de 

espessura, é separada em níveis superior, médio, médio-inferior “A”, “B” e “C”, 

inferior e contato II/III e a presença de fitólitos, segundo A. Prous (no prelo), é 

notável (palmáceas, dicotiledôneas arbóreas e bambus). Nessa camada, estão 

presentes os sepultamentos, que datam, aproximadamente, 6.000 BP (Prous no 

prelo). Apresenta, ainda, buracos de insetos e de árvores, sendo, ainda, 

observado um botão metálico alojado, possivelmente devido à presença de tais 

cavidades no solo, nas costelas de um dos sepultamentos presentes nesse 

pacote.  Na parte ocidental do setor B, o nível médio-inferior “B” deste pacote é 

caracterizado pela presença de fogueiras e de depósitos de ossos humanos 

carbonizados – localmente perturbados pelos sepultamentos mais recentes 

(sepultamentos III, IV, VII, XII, XXI, XXV, XXVII). 

  A camada III é bem semelhante à anterior, em questões relacionadas 

aos sedimentos, salvo um ligeiro aumento da porosidade a ausência dos pontos 

brancos de apatita. Nesta camada, não se observam também, as estruturas 

funerárias presentes no pacote anterior, nem a mesma quantidade de fitólitos, 

que diminuem consideravelmente. O sedimento deste pacote é de coloração 

escura, sendo que o mesmo se encontra depositado na camada IV, estéril, que 

apresenta um nível sedimentar de goetita, hematita e seixos. A camada IV tem 

poucos centímetros de espessura e encontra-se sobre um embasamento de 

regolito (arenito arcosiano decomposto). Observa-se, também, cavidades de 10 

a 40 cm de diâmetro que perfuraram tais níveis de concreções ferruginosas, 

interpretados como sendo provenientes de árvores ou raízes já decompostas 
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pela ação do tempo. Tal fato explicaria determinados tipos de perturbações 

presentes em algumas partes do sítio, gerando inversões estratigráficas, assim 

como a disposição verticalizada na qual alguns vestígios se encontram.  

 

 
Figura 27 - Esqueletos e outros vestígios ósseos 
provenientes das escavações do sítio Caixa 
d'Água (Fotos: W. Marin/ Acervo MHN-UFMG) 

 

 

 

 

 
Figura 28 - Pesquisadores coletando amostras 
de sedimento para análise do sítio arqueológico 
Caixa d’Água (Foto: M.J. Rodet, acervo pessoal) 

 

  O sedimento retirado de cada quadra foi peneirado e o material exumado 

e coletado na peneira, marcado. Cada uma das quadras seguiu uma numeração 

específica, assim como, cada um dos níveis estratigráficos.  No setor A, de onde 

foi exumada a coleção analisada no presente estudo, foram escavados, 

aproximadamente,11 m². 
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Figura 29 - Croqui esquemático do sítio e áreas escavadas (até o ano de 2007 – foto: acervo MHNJB) 

 

 A coleção analisada do setor A do sítio Caixa d’Água consiste em 1.399 

peças produzidas em seixo de quartzo, sendo essas divididas em 211 lascas, 82 

Setor B Setor C 

Setor A 

 

Setores 

D1 e D2 

 



80 
 

núcleos, 10 instrumentos, 930 fragmentos de lasca (e indeterminados na cadeia 

operatória) e 166 peças duvidosas, sobre as quais não foi possível fazer a 

análise tecnológica. Os suportes para essa indústria são seixos pequenos, em 

média, menores que 5 cm. Ainda, foram encontradas no sítio, cerca de 101 

seixos que não foram trabalhados pela ação humana, sendo interpretados aqui, 

como um estoque de matéria-prima para o fabrico de insumos líticos diversos.  

  Com relação aos aspectos tafonômicos do material, pode-se inferir que o 

mesmo se encontra em grau satisfatório de conservação. Observa-se que os 

gumes das lascas/instrumentos parecem frescos, indicando que os processos 

pós-deposicionais presentes no sítio (pisoteio, incêndios atuais etc.) não foram 

intensos ao ponto de gerar muitas perturbações nos vestígios. Além disso, não 

se observa arredondamento desses gumes, fator que também indicaria a ação 

de agentes pós-deposicionais intensificados, algo pouco usual para sítios à céu 

aberto.   

No que se refere aos sepultamentos, encontrados na camada II, os quais 

foram datados entre 6180 AP e 5800 AP, aproximadamente (Prous no prelo) -  

são um elemento importante no sítio, pois apontam para uma ocupação 

sistemática do local durante um longo período. Quarenta e três sepultamentos 

(Figura 27) foram exumados das campanhas realizadas pelo Setor de 

Arqueologia do Museu de História Natural – UFMG, os quais estavam enterrados 

diretamente no solo. Além disso, foi observado, a partir da análise de vinte e um 

dos enterramentos, que havia uma tendência no eixo deposicional dos 

sepultamentos (Borges de Medeiros & Fiumari, 2013):  dez deles estavam 

enterrados seguindo um eixo imaginário Norte-Sul (eixo que coincide com o fluxo 

do rio São Francisco), sendo que outros cinco se encontravam no mesmo eixo 

ligeiramente inclinado (Fig. 30). Ainda, foram observados seis outros 

sepultamentos que se encontravam dispostos em um eixo Leste-Oeste.  
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Figura 30 -  Croqui esquemático apresentando a orientação de alguns dos sepultamentos presentes no 
setor B do sítio arqueológico Caixa d'Água. A ponta da seta representa a cabeça dos sepultamentos. 
(Fiumari & Borges de Medeiros, 2013) 

 

Em todos os sepultamentos do sítio, foi observada a presença de lajes 

sobre o arenito arcosiano (presente no nível de base local do rio São Francisco), 

dispostas, geralmente, na altura do crânio ou na bacia. Tais lajes, ainda, tem a 

tendência de se manterem em pé, e foram escolhidas, possivelmente, devido à 

essa característica natural da rocha. Entretanto, algumas delas foram lascadas 

para que pudessem ficar de pé. Elas também foram utilizadas como bigornas 
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para fragmentar (possivelmente) pedras e plantas, como indicam os amidos 

encontrados e analisados por F. Freitas e colegas (Freitas et al., 2012)  

Por outro lado, os sepultamentos, em geral, também dispõem de 

acompanhamentos como pontas feitas de ossos de veado e porco do mato. 

(Miranda, 2010 – Figuras 31 e 32)  

 

 
Figura 31- Detalhe do crânio de um dos sepultamentos, com pontas de osso indicadas pela seta(Foto: 
Rogerio Tobias, extraído de Miranda, 2010) 
 

 
Figura 32- Pontas de osso do sítio Caixa d´Água (extraído de Miranda, 2010) 
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Segundo T. M. Alves (2010), as matérias primas mais presentes no sítio 

e utilizadas para o lascamento são:  o arenito silicificado -, disposto em forma de 

seixos de dimensões médias (menores que 10 cm) -  os quais foram debitados 

principalmente por percussão direta dura para produzir lascas as quais foram, 

frequentemente, utilizadas sem transformação. Em seguida nota-se o quartzo, 

que aparece principalmente em forma de pequenos seixos (em médias menores 

que 5 cm) debitado por percussão sobre bigorna, para produção de pequenas 

lascas que também foram utilizadas diretamente ou pouco transformadas. Mais 

discretamente, nota-se o silexito e a calcedônia, utilizado para produção de 

pequenos instrumentos ou em forma de pequenas lascas e, por último, o arcósio, 

que pôde ser observado nos acompanhamentos dos sepultamentos e em 

algumas lascas (Alves, 2010), mais raramente, alguns núcleos.  

Este trabalho se restringe à análise das indústrias sobre os pequenos 

seixos de quartzo. Tal recorte analítico se justifica uma vez que os estudos 

realizados até agora nas coleções provenientes do sítio, priorizaram os grandes 

seixos de quartzito ou as peças em silexito (Rodet et al., 2007). Entretanto, uma 

parte importante dos vestígios é realizada sobre os pequenos seixos de quartzo 

que, de uma maneira geral, foram deixados de lado pelas análises. Ainda, o fato 

de que, apesar de serem abundantes nas coleções arqueológicas de diversas 

regiões do Brasil e do mundo, os seixos são pouco estudados; muitas vezes 

sendo relegados à uma categoria de indústrias “menores” ou tecnicamente 

inferiores. O nosso objetivo, portanto, foi o de estudar estas coleções, 

importantes quantitativamente no sítio, para que os resultados desse estudo 

possam ser adicionados à compreensão deste assentamento.  

3.1.2 - Datações 

A respeito das datações, as mesmas foram realizadas a partir de vestígios 

provenientes dos setores A e B. O setor B apresenta datas mais antigas e possui 

um maior número de amostras datadas. Assim, o conjunto de datações 

realizadas a partir de carvões e ossos humanos indicam uma ocupação antiga e 

recorrente desde o fim do período Pleistoceno/início do período Holoceno: 
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Camada Amostra/Tipo de vestígio Nível/Decapagem/Setor Datações 

Camada II 
Beta 334843 (amostra 6370) / 
indisponível 

2ª decapagem/ Setor A 
1.320+-40 BP. (cal.1300-
1180) 

Camada III Indisponível (Amostra 6449) 9ª decapagem, Setor A 
4.590 +-40 BP. (cal.5450-
5390) 

Canada III 
Beta 224844 (amostra 6441) / 
indisponível) 

5ª decapagem/ Setor A 
8.090+-40 BP. (cal. 9120-
8980) 

Camada II 
Amostra 7.596/ carvão sob o 
sepultamento XVIII 

Indisponível/ Setor B 5.540+-40 BP (Beta) 

Camada II 
Amostra 7.585/restos ósseos 
carbonizados provenientes da 
estrutura Ɣ 

Médio/Setor B 
4.930+-40 BP (Beta)  
(Cal. 5.890-5.800 BP)  

Camada II 
Indisponível/ carvões próximos à 
blocos do sepultamento III 

Indisponível/Setor B 5.540+-40 BP (Beta) 

Camada II Amostra nº 6.480/indisponível II inferior/ Setor B 5.900+-40 BP (Beta) 

Camada II 
Sondagem de 1983/ossos 
(datação direta) 

Indisponível/ Setor B 6.020 +-  BP (Beta) 

Camada contato 
II/III 

Indisponível/ base dos 
sepultamentos 

Indisponível/ Setor B 
5.280+-40 BP (Beta) Cal. 
BP 6.180-5.930. 

Camada II 
Indisponível/ resto de fogueira 
atrás e sob spt. X 

Médio? / Setor B 
6.860+-70 BP (Beta) Cal. 
BP 7.830-7.580. 

Camada III Indisponível 
Médio – 1ª 
decapagem/Setor B 

9.750+-60 BP (Beta) Cal. 
BP. 11.250-11090. 

Camada III Indisponível 
Médio/ última 
decapagem/Setor B 

10.510+-70 BP (Beta) Cal. 
BP.        12.620-12440. 

Figura 33 - Datações de amostras provenientes dos setores A e B (modificado de Prous no prelo) 

 

  O setor A foi datado a partir de três amostras, provenientes das camadas 

II e III. Observa-se, na camada III, uma perturbação na estratigrafia entre a 5ª 

decapagem (Cal 5540-5390) e 9ª decapagem (Cal 9120-8980). Tal fato pode ser 

interpretado baseando-se na presença de árvores (já decompostas) que 

poderiam ter carreado materiais dos níveis mais profundos para os mais recentes 

ou animais que fazem fossas no local, tais como, cigarras ou roedores. Tal 

atestação é corroborada pela presença de buracos de até 40 cm de diâmetro, 

interpretados como sendo provenientes de árvores. (Prous no prelo).  

 No setor B foram realizadas 10 datações a partir de amostras 

(aproximadamente nove) provenientes das camadas II e III. Três das amostras 

foram obtidas a partir de carvões presentes em fogueiras próximas (acima e 

abaixo) aos sepultamentos e uma delas foi realizada diretamente nos ossos do 

sepultamento. Os carvões são provenientes de fogueiras, algumas inclusive 

queimaram ossos dos sepultamentos e também de carvões esparsos. O fato dos 

carvões estarem próximos aos sepultamentos não garante que os mesmos eram 

contemporâneos, embora as datas obtidas diretamente a partir dos ossos 

correspondam à mesma faixa temporal obtidas pelas datações carbônicas. 

Ainda que as camadas II e III do setor B não pareçam remexidas, inclusive 
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estejam marcadas pela presença de sepultamentos em conexão, as quadras H 

15 e, sobretudo, H16 apresentaram marcas de perturbações profundas, que 

também foram observadas nos níveis superiores e médios da camada III:  

objetos líticos e ossos humanos em posição oblíqua ou vertical e desarticulação 

de restos ósseos humanos (Prous no prelo). As datações mais antigas 

provenientes da camada III apontam para a faixa temporal de Cal 12.000 BP 

(calibrada, dois sigmas).   

  As datas mais antigas provenientes do sítio, neste setor, apontam para a 

ocupação do local desde a passagem do período Pleistoceno e início do 

Holoceno (Cal 12.620-12440.).  

Se tomarmos as duas datas mais antigas dos dois setores como aceitáveis, elas 

colocam o sítio entre a passagem do período Pleistoceno-Holoceno e Holoceno 

inicial. Ressalta-se, entretanto, que a camada IV, a mais profunda, não foi 

datada. 

Em tal período são conhecidos no Brasil Central, outros contextos de 

ocupação à céu aberto, como por exemplo, nos municípios de Lagoa Santa 

(Neves et al.,2014), Santana do Riacho (Prous et al.,1996; Neves et al., 2003), 

Diamantina (Isnardis, 2009), Januária e Itacarambi (Rodet et al., 2005) que 

dispõem de vestígios capazes de correlacionar a cronologia entre tais sítios. 

Porém, os sepultamentos do sítio Caixa d’Água estão na faixa temporal do 

Holoceno médio - entre 6.000 BP e 5.000 BP, aproximadamente – que, segundo 

a teoria de A. Araújo (2008), corresponderia ao período no qual há um abandono 

dos sítios na região do Brasil Central – o autor denomina tal fenômeno como 

Archaic Gap (Araújo, 2008 apud Alves, 2010). O autor aponta para o fato de que 

intensas secas nesse período “forçaram” as populações a se deslocarem para 

outras regiões. Assim, os vestígios provenientes do sítio são importantes para 

questionar a hipótese, uma vez que se encontram exatamente no lapso temporal 

compreendido por essa proposta. O entendimento dos diferentes tipos de 

assentamento e ocupações no Brasil Central – no caso específico, o sítio 

arqueológico Caixa d’Água, em Buritizeiro – são importantes para a 

compreensão das dinâmicas das ocupações dos diferentes grupos no espaço.  
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3. 2 - Os seixos de quartzo: as matérias primas das coleções  

 O quartzo caracteriza-se por ser um dos minerais mais abundantes da 

crosta terrestre (Deer et al., 1983). Estruturalmente, podem se organizar de 

maneira hexagonal, trigonal ou trapezoédrica (Dana-Hurlbut, 1969), formando, 

portando, cristal com variados hábitos, de acordo com tal estruturação 

intermolecular Figura 34).  

 

 

Figura 34 - Desenho esquemático de alguns hábitos do cristal de quartzo (Extraído de Dana-Hurlbut, 1969) 

 

A origem do nome quartzo é incerta, embora diversos manuais de 

mineralogia apontam para uma variação de uma palavra germânica/saxônica 

(Dana-Hurlbut, 1969; Deer et al., 1983, dentre outros). Acredita-se que a origem 

da palavra advém do termo alemão “querkluftertz”, que significa “minérios dos 

filões cruzadores”, sendo, posteriormente, condensada em “querertz” e 

finalmente “quartz” ou quartzo.  

É composto pelo silício que interage com moléculas de oxigênio para 

formar a sílica (SiO2) e, em geral, o quartzo, dentre os minerais, apresenta-se de 

forma quase que completamente pura. Nesse estado de pureza, apresenta brilho 

vítreo, variando entre transparente a translúcido e é incolor ou branco. Porém, a 

intrusão de outros elementos químicos como lítio, sódio, potássio, alumínio, ferro 
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e manganês, podem ser recorrente e gerar variações mineralógicas. Alguma 

dessas variações são conhecidas por arqueólogos devido à recorrência das 

mesmas em diversos contextos como é o caso da calcedônia, ágata, ametista, 

citrino, ônix, quartzo rosa, quartzo fumê, sílex, chert, jaspe, etc (Dana-Hurlbut, 

1969). Pode ser facilmente diagnosticado pela ausência de cor, clivagem e 

geminação, assim como baixo relevo e birrefringência (Deer et al., 1983). 

Possui dureza 7 de acordo com a escala de Mohs e, quando fraturado, 

produz fratura concoidal, sendo, portanto, apto ao lascamento. De fato, foi 

utilizado em diversos contextos arqueológicos da região, como, por exemplo, em 

Jequitaí, distante aproximadamente 80 km de Buritizeiro (Rodet et al., 2012; 

Bassi, 2012; Nolasco, 2015; dentre outros), Diamantina (andrei), Santana do 

Riacho, Serra do Cabral, etc. J. Flenniken (1981) estudou o uso do quartzo de 

filão na confecção de diversos artefatos líticos encontrados em um contexto 

pesqueiro no sítio de Hoko River, no estado norte-americano de Washington.  

O quartzo caracteriza-se, ainda, por ser um importante constituinte de 

rochas ígneas, como o granito e o riólito (Dana-Hurlbut, 1969). Por ser 

extremamente resistente à desagregação físico-química, as desintegrações de 

tais rochas magmáticas podem gerar outras rochas sedimentares, a partir dos 

grãos de quartzo indissociados, como o arenito. O quartzo também pode ocorrer 

em outros tipos de rochas, como as metamórficas (gnaisse, xisto etc.), formando-

se, posteriormente, como, praticamente, o único mineral que compõe os 

quartzitos (Dana-Hurlbut, 1969). Além disso, este mineral forma grande parte 

das areias presentes nas praias e leito dos rios, além de constituírem o solo.    

 No sítio arqueológico Caixa d’Água, o quartzo se apresenta de forma mais 

recorrente como seixos rolados pelo rio. Isto pode indicar que tais jazidas se 

encontram distantes da fonte primária, uma vez que tem morfologia bem 

arrendada e, frequentemente, dimensões reduzidas. Atualmente, é sabido que 

um dos locais secundários de seixo, está localizada no rio Jequitaí, 

aproximadamente 70 km ao norte do sítio, e na confluência do mesmo com o rio 

São Francisco (Rodet et al., 2012 Penha, 2015). Ressalta-se que os 

conglomerados quartzosos/quartzíticos da Formação Abaeté, presentes e 

recorrentes na área de estudo, também possam ter sido prospectados e 

utilizados pelas populações pretéritas (Penha, 2015). No passado é possível que 
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o rio São Francisco tenha sido uma fonte desse tipo de matéria-prima, embora 

atualmente estes não estejam presentes, em função, talvez, da dinâmica do rio, 

que se encontra atualmente assoreado. 

 A utilização e o interesse por parte dos grupos pré-históricos da região 

pelos seixos de quartzo pode ser observada pela representativa quantidade de 

seixos não-lascados exumados das escavações (101 peças, 8% do total das 

coleções, aproximadamente) do sítio que, conforme apontado anteriormente 

neste trabalho, podem ter se apresentado como uma reserva de matéria-prima 

para confecção posterior de insumos líticos. É importante salientar, ainda, que a 

utilização dos seixos de quartzo não é amplamente recorrente a outros contextos 

arqueológicos próximos à Buritizeiro, como é o caso do sítio Bibocas II, em 

Jequitaí. Em tal localidade, o lascamento do quartzo estava mais relacionado 

aos cristais dos mesmos, sendo a jazida primária de cristal próxima de 700 m do 

sítio. (M.J. Rodet, com. pessoal) 

  No sítio arqueológico Caixa d’Água, foram observadas em todas as 

camadas estratigráficas algumas variantes do quartzo, sendo categorizadas 

como quartzo hialino, quartzo leitoso/hialino, leitoso e policristalino (Dana-

Hurlbut, 1969). Entretanto, o quartzo fumê (ou enfumaçado, ou ainda “Pedra de 

Cairngorm – Dana Hurlbut, 1969) foi observado, de maneira discreta, somente 

na camada III.  

3.3 - Cadeias Operatórias do sítio arqueológico  

As cadeias operatórias identificadas nas coleções das diferentes camadas 

foram duas: i) uma relacionada ao lascamento dos pequenos seixos sobre 

bigorna, por Split, a qual pôde ser observada tanto nos núcleos quanto nas 

lascas e ii) outra relacionada à percussão direta dura por fatiagem. Esta última, 

só pôde ser observada sobre as lascas, sendo inexistentes os núcleos. Ressalta-

se que muitas vezes houve dúvida sobre a leitura dos estigmas que indicariam 

a técnica utilizada. Nestes casos, as leituras foram consideradas duvidosas e as 

mesmas foram colocadas na categoria específica (Dúvida quanto a técnica – 

PDD/PSB/Dúvida). 

 A primeira cadeia operatória consiste no lascamento por Split dos 

pequenos seixos de quartzo (que variam, de mais e menos hialinos e/ou mais e 



89 
 

menos leitosos) apoiados em bigornas. Foram observados os seguintes métodos 

de debitagem relacionados à esta cadeia operatória:  

1) Os seixos apoiados sobre a bigorna são fragmentados, 

frequentemente, segundo o eixo morfológico mais longo (Fig. 24), por 

um percutor duro (quartzito ou arenito, mais raramente, o quartzo), 

gerando, assim, uma fratura de 90º denominada Split (Crabtree, 1972; 

Pelegrin, Texier apud Faivre el al, 2011). Neste método, foi observado 

que a morfologia ovoide dos seixos foi preferencialmente escolhida 

para o lascamento na bigorna. Os acidentes mais comuns foram os 

refletidos, seguidos por quebras e Siret. Muito provavelmente, os 

acidentes ocorrem, devido às características naturais dos seixos como 

a morfologia, estrutura e/ou falhas naturais presentes no interior dos 

mesmos. Presentes em todos os níveis. 

    

Figura 35 - Método 1: Longitudinal 

 

2) Uma variação deste método consiste em fragmentar os seixos 

perpendicularmente/transversalmente ao eixo morfológico; 

principalmente quando estes são de morfologia elíptica, mas pouco 

espessos. Tal método facilitaria a preensão destes seixos pouco 

espessos. Normalmente, o golpe tende a ser na porção mais ogival, 

próximo à borda dos mesmos, e pode ser desferido ortogonalmente ou 

ligeiramente transversal. Ainda, o seixo pode ser levemente inclinado. 

Em consequência os estigmas podem ser não somente relacionados 
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ao Split, mas também, muitas vezes, apresentarem fraturas concoidais 

gerando dúvida quanto à interpretação da técnica. Presente em todos 

os níveis. 

 

Figura 36 - Transversal 

3) Ainda, existem núcleos nos quais foram observados uma junção dos 

dois métodos sendo, frequentemente, iniciados pelo método 

longitudinal, a fim de criar superfícies planificadas que serão utilizadas 

para a percussão, pelo método perpendicular/transversal. A 

concatenação destes dois métodos nos leva a pensar conceitos como 

o da economia da matéria prima (Perlès, 1980), uma vez que o 

lascador utiliza grande parte dos seixos, deixando-os, frequentemente, 

próximos ao esgotamento, e também pode fazer-nos inferir a respeito 

da abstração necessária para a execução destas operações de 

lascamento relacionados ao modo de produção de suportes líticos. 

Presente em todos os níveis. 

A segunda cadeia operatória, relaciona-se à fatiagem e foi determinada a 

partir das lascas, pois não foram observados núcleos que pudessem ser 

remetidos a tal método. Foram observadas 9 lascas centrais e 20 laterais (Fig. 

38), frequentemente produzidas por percussão sobre bigorna e, mais raramente, 

por percussão direta dura. De uma maneira geral, as mesmas foram produzidas 

sobre os diferentes tipos de quartzo. Somente o quartzo fumê não foi 

contemplado.  
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Lascas laterais Lascas centrais Dúvida Técnica Nível 

0 1 0 PSB 0 

2 1 1 PSB I 

5 1 0 PSB II 

13 5 0 PSB III 

0 1 0 PDD IV 

Figura 37 - Lascas de fatiagem: Nota-se uma diminuição do número de lascas de fatiagem entre as 
camadas mais antigas e mais recentes 

Essa última técnica, recentemente identificada nos métodos de fatiagem 

e séries experimentais desenvolvidas no Laboratório de Tecnologia Lítica do 

Museu de História Natural e Jardim Botânico – UFMG (MHNJB – UFMG), têm 

servido como importante aporte para identificar a técnica de percussão sobre 

bigorna na fatiagem (fig. 37), método este relacionado anteriormente quase que 

exclusivamente à técnica da percussão direta dura (para o conhecimento da 

fatiagem em seixos de arenito/quartzito no sítio arqueológico Caixa d’Água, cf. 

Rodet et al.,2007). As lascas relacionadas a este método possuem 

frequentemente talão neocortical, por vezes esmagados e tendem a ser pouco 

espessas. No caso específico das lascas laterais (Rodet et al., 2007), o 

neocórtex tende a acompanhar toda a extremidade lateral da mesma, dando à 

lasca, assim, uma morfologia que remete a um semicírculo ou meia-lua.  

 
Figura 38 - Núcleos de fatiagem próximos ao esgotamento. Notar lascas características destes métodos 

(Rodet et al.,2007) 
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3.4 - Apresentação da camada IV 

A camada IV configura-se como uma matriz de seixos ferruginosos 

dispostas em um pacote sedimentar de 10 a 20 cm de espessura. Estas pedras 

roladas provavelmente foram depositadas no fim do período Secundário. De 

acordo com A. Prous (2008, no prelo) esse conglomerado ferruginoso (hematita 

e goetita) está presente em todos os setores escavados definindo claramente os 

primeiros momentos das ocupações. Esse conglomerado ferruginoso forma uma 

superfície bastante irregular e ondulada e nota-se a presença de buracos de até 

40 cm de diâmetro, interpretados como orifícios criados por árvores do fim do 

período Pleistoceno e início do Holoceno. Tais árvores, já decompostas e 

invisíveis no registro arqueológico, possivelmente, criaram perturbações 

estratigráficas nesta camada e, de forma menos intensa, na camada III, 

explicando, portanto, vestígios dispostos de forma inclinada/ deslocamentos 

verticais observados em alguns setores do sítio (Prous no prelo).  

Segundo T.M Alves (2010), esta camada congrega quase metade de todo 

o material lítico exumado do sítio, totalizando mais de 4.000 peças de matérias-

primas variadas, tais como, quartzito, arenito, arcósio, silexito, quartzo etc., 

sendo aproximadamente 600 peças em quartzo.  

Esta camada compreende um total de 591 peças de quartzo, não sendo 

distintas por T.M Alves em relação às variações do mesmo (hialino, leitoso etc.). 

Destas peças observam-se 3 instrumentos, 2 núcleos, 255 como lascas, 331 

como fragmentos (os últimos não foram analisados). Entretanto, o material 

oriundo desta camada no Setor A, estudado nesta monografia, não foi localizado 

no acervo, sendo a análise da camada baseada no trabalho de Alves (2010). 

Assim, a camada IV compreende um total de aproximadamente 4 000 peças, 

sendo 591 peças sobre quartzo (passiveis de analise), não tendo sido distintas, 

entretanto, suas variações (hialino, leitoso, etc.) 

Ressalta-se ainda que as análises apresentadas por T. Alves (2010) 

fazem referência ao total da coleção, ou seja, engloba todos os setores do sítio 

escavados até aquele momento. As indústrias líticas estudadas foram realizadas 

tanto sobre seixos pequenos de quartzo, como aqueles em quartzito (este último, 
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de maiores dimensões). O estudo abarcou também outras matérias primas e 

outras morfologias de suportes, tais como, blocos de quartzo hialino, leitoso, 

quartzito, etc. Abaixo será realizada uma síntese do conjunto dessas análises.  

 

3.4.1 – Os instrumentos da camada IV 

 Foram observados 14 instrumentos na camada, sendo a maior parte deles 

classificados como instrumentos simples unifaciais realizados em quartzito e 

silexito. Somente 3 foram realizados em quartzo, caracterizados como sendo 

simples unifaciais e 2 outros, como percutores (Fig.28) 

  Uma vez que não tivemos a oportunidade para observar os mesmos, será 

feita uma síntese da descrição elaborada por T.M. Alves, o texto integral 

encontra-se no Anexo I. 

- Instrumentos simples unifaciais (Fig.39): Trata-se de 3 peças em quartzo 

medindo 4x3x1 cm;3x2x1 cm e 2x2x1 cm, realizadas sobre lasca. Os 

instrumentos não possuem etapa de façonagem, apenas debitagem (com 

retirada do suporte) e retoque. Foram realizadas três retiradas no gume lateral 

dos dois primeiros instrumentos e apenas duas no terceiro. Os negativos são 

curtos, largos, profundos realizados por percussão direta dura; os ângulos dos 

gumes estão próximo de 60º. Os gumes opostos àqueles retocados, estão 

intactos, apresentam ângulos próximos de 50º. As peças são pouco espessas e 

mais estreitas nas partes proximais. Os dois primeiros instrumentos ainda 

conservam uma pequena parcela de faceta em suas faces superiores indicando 

tratar-se de cristal (Alves, 2010: 144-45). 

- Percutores sobre seixos (Fig.39): Trata-se de 2 percutores realizados sobre 

seixos de morfologias esféricas e, provavelmente, em quartzito. Apresentam 

pequenas marcas cuneiformes lembrando aquelas realizadas durante a 

percussão direta dura. Medem e pesam aproximadamente: 13 x 8 x 7 cm; 16 x 

14 x 12 cm e 250 e 350 g, respectivamente.  
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3.4.2 – Os núcleos da camada IV 

 Foram observado um conjunto de 73 núcleos na camada IV, sendo a 

maioria sobre seixos de quartzito lascados por fatiagem (Alves 2010). Entretanto, 

20 núcleos foram realizados sobre quartzo, sendo 19 sobre seixos e 1 sobre 

bloco/cristal de quartzo (Fig. 29). Segundo T.M. Alves (2010), os mesmos 

encontram-se inseridos nas cadeias operatórias relacionadas à fatiagem de 

seixos. Estes núcleos são, majoritariamente produzidos por percussão direta 

dura.  

O autor estabelece 6 classes relacionadas à tais cadeias operatórias, 

sendo elas, núcleos de fatiagem centrípeta (Classe 1), núcleos de fatiagem 

frontal (Classe 2), núcleos de fatiagem frontal com avanço lateral (Classe 3), 

núcleos de fatiagem bipolar (Classe 4), Fatiagem espiral (Classe 5) e núcleo de 

extração de lascas (Classe 6). Tais classes não serão descritas detalhadamente 

no presente trabalho, porém, cabe uma atenção especial à classe 4, única 

caracterizada por ser produzida sobre bigorna:  o método se caracteriza pela 

percussão sobre bigorna com golpes ortogonais, criando planos de percussão e 

contragolpe opostos ou intersectos entre si. Os negativos medem por volta de 3  

x 2 cm e 5 x 6 cm, os talões são neocorticais e as morfologias das lascas são 

Figura 39 - instrumento simples unifacial e percutor da camada IV (Fotos: T.M. Alves): notar que o instrumento em quartzo 
hialino é sobre lasca.  
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“em fatias” ou ainda “centrais”. O avanço da debitagem e o esgotamento do 

núcleo gera retiradas por vezes em dois bordos adjacentes.  

Ressalta-se que atualmente o termo utilizado pelo Laboratório de 

Tecnologia Lítica – UFMG para retiradas a partir de dois planos de percussão é 

bidirecional (Inizan et al., 2017) e não mais bipolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 – As lascas da camada IV  

 Foram observadas 2390 lascas na camada, dessas 255 são em quartzo, 

sendo a maior parte relacionada aos métodos da fatiagem. Embora não seja 

possível precisar quantitativamente quantas lascas de quartzo estão 

relacionadas à fatiagem (a abordagem de T.M. Alves não possui esse enfoque 

nesta matéria-prima específica), o autor aponta para a utilização de tal método 

significativamente nos seixos de quartzo. Ainda, aponta para um elevado número 

de lascas centrais, inseridas nas cadeias operatórias de debitagem de seixos, 

seguidas pelas lascas laterais (ou “fatias”, forma como o mesmo refere-se à tais 

produtos). As lascas centrais possuem um comprimento maior que a largura (em 

torno de 30%) e medem, aproximadamente, 2 x 1 x 1 cm (Alves, 2010). O ângulo 

da face inferior destas lascas orbita em torno dos 90º. Acerca dos negativos na 

face superior destas lascas, estes são quase sempre paralelos/transversais ao 

eixo de debitagem o que demonstra “[...] um agenciamento de golpes que, quase 

sempre, parte da porção neocortical do núcleo” (Alves, 2010:164). O acidente 

Figura 40 - Núcleos da camada IV: núcleo à esquerda classificado como classe 1; núcleo da direita, classe 2 
(Fotos: Alves, 2010). 
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mais frequente neste tipo de lasca é o Siret, seguido pelas quebras, languettes 

e refletidos. O perfil majoritariamente observado é o retilíneo ou abrupto e os 

ângulos provenientes dos gumes laterais de tais lascas varia entre 40º e 60º. 

 As lascas laterais, ou “fatias”, por sua vez medem em torno 1x1x1 cm e 

apresentam-se como sendo mais largas que longas, com um dorso espesso que 

se forma a partir da união da face inferior da lasca com o neocórtex (Alves, 2010). 

O gume destas lascas tem, em média 40º e apresentam ângulos na face inferior 

que medem 110º, o que forma estigmas nos núcleos de  

“retiradas profundas, bem marcadas, e dotadas de extremidades 

angulosas e frágeis que, quando impactadas para viabilizar a retirada 

de novas fatias, quebram-se e formam as pequenas lacas e inúmeros 

fragmentos associados” (Alves, 2010: 166)   

Algumas destas lascas apresentam toda a face superior neocortical, 

sendo caracterizadas, portanto, como “lascas de entame”. Em outros casos, 

observa-se a presença de retiradas paralelas ao eixo de debitagem. Os 

acidentes mais recorrentes são as quebras, seguidas pelo Siret.   

  O autor aponta para um grande conjunto de lascas observadas nesta 

camada (de matérias-primas variadas) que remetem à técnica da percussão 

sobre bigorna, mais especificamente, na fratura em Split, que representa 21% 

de todas as lascas da camada. Dentro desse conjunto, 29% são gomos 

triangulares, 23% lascas de abertura, 18% gomos semilunares, 15% lascas 

laterais finas, 9% lascas ultrafinas e 6% lascas agulhas centrais. Todas essas 

lascas têm características distintivas da fragmentação em Split, perfis retilíneos, 

esmagamentos no neocórtex e na face inferior proximal. T.M. Alves aponta para 

um número reduzido de lascas produzidas por tal técnica que possuem bulbo e 

lábios mas assegura que tais características advêm do gesto utilizado no 

lascamento que, ocasionalmente, pode gerar fraturas concoidais.  
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Síntese: De acordo com os estudos de T. Alves (2010), a camada IV apresenta 

um grande número de núcleos e lasca, indicando a presença dentro do sítio de 

toda a cadeia operatória de produção. Os núcleos foram debitados 

principalmente por percussão direta dura, mais raramente por percussão sobre 

bigorna. O estudo tem enfoque diferente do nosso, entretanto, nota-se que o 

autor aponta a utilização da percussão direta dura como uma constante na 

debitagem dos pequenos núcleos de quartzo, o que vai mudar ao longo do 

tempo, como veremos nas camadas superiores. Ainda, mostra que lascas 

laterais e centrais foram produzidas tanto por percussão direta dura como por 

Split.  

 

3.5 - Apresentação da camada III 

 A camada III do setor A, tem, em média, aproximadamente 20 cm de 

espessura (15 cm à leste e 30 cm à oeste). Apresenta-se como um pacote 

sedimentar de coloração escura e bastante rígido ao contato do instrumento de 

escavação. Principalmente, nesta camada, não aparece apatita, tão comum na 

camada II, o que permite individualizá-la. Como já dito, em alguns pontos foram 

observadas perturbações estratigráficas (9ª decapagem datada de Cal 5450-

5390 BP, 5ª decapagem Cal 9120-8980) - (cf. fig. 33 - datações) e inclinações 

dos vestígios (Prous 2008, no prelo).  

 Na camada foram observadas um total de 129 vestígios de quartzo, sendo 

a camada com maior quantidade de material analisado. Essas peças são 

divididas em 8 instrumentos, 25 núcleos e 96 lascas entre os diferentes tipos de 

quartzo: hialino, leitoso/hialino, leitoso, policristalino e quartzo fumê (figura 41). 

O quartzo leitoso foi o mais expressivo quantitativamente, tendo um total de 59 

peças, entre núcleos, lascas e instrumentos:  
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Camada III Instrumentos Núcleos Lascas Total 

Quartzo hialino 5 0 10 14 

Quartzo 

leitoso/hialino 
0 1 36 37 

Quartzo leitoso 1 14 44 59 

Quartzo 

policristalino 
1 7 6 14 

Quartzo fumê 0 3 0 3 

Indeterminado 1 0 0 0 

Total 8 25 96 129 

Figura 41 - Vestígios em diferentes tipos de quartzo da camada III: o quartzo leitoso foi o mais observado 
na coleção como um todo. 

 

3.5.1 - Os instrumentos da camada III  

 Foram observados 8 instrumentos, sendo 5 em quartzo hialino, 1 em 

quartzo leitoso, 1 em quartzo policristalino e 1 no qual não foi possível precisar 

a matéria-prima utilizada.  Dentre eles, três são classificados como instrumentos 

sobre bruto de debitagem, mais especificamente, sobre fragmento meso-distal 

de lasca, 2 são instrumentos unifaciais, sendo um muito fragmentado (não será 

descrito), 1 instrumento sobre lasca de cristal, único instrumento com faceta da 

coleção, 1 instrumento bifacial, e 1 percutor. Todos produzidos por percussão 

sobre bigorna:  

- Instrumento bifacial (Fig. 42): Pequeno instrumento (2,6 x 2,3 x 0,4 cm) sobre 

lasca de quartzo hialino (não foi possível observar a técnica), com retiradas 

diretas, curtas, tendendo a escamosas que ocupam 3 dos 4 gumes disponíveis, 

formando 4,1 cm de extensão utilizada com retoques. O quarto gume disponível 

(1,6 cm) apresenta macro traços (serrilhamento no fio do gume) de possível 

utilização. Os retoques inversos ocupam os mesmos gumes que os diretos, 

sendo que em um deles apresenta uma retirada longa, larga, com um leve 

refletido relacionado à superfície plana da lasca, seguido de retiradas curtas. O 

outro gume, apresenta também uma retirada longa, larga e levemente refletida, 

com uma série de retiradas muito curtas sobre a primeira.   
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Figura 42 - Instrumento bifacial sobre quartzo hialino 

- Instrumento unifacial sobre cristal de quartzo com faceta (Fig.43): Instrumento 

sobre lasca de cristal de quartzo hialino, homogêneo e translúcido, com a 

presença de faceta e dimensões aproximadas de 2,8 cm X 1,3 cm X 1 cm. Trata-

se de uma lasca produzida por percussão sobre bigorna, com talão de aresta. 

Próximo ao talão nota-se uma série única de três pequenos negativos de 

retoques diretos, curtos e escamosos. O primeiro negativo mede, 

aproximadamente, 0,3 cm X 0,2cm, e o segundo, 0,3 cm X 0,5cm e a última, 0,2 

cm X 0,3cm, sendo o gume próximo de 600. Ainda, na porção distal da peça, 

próximo ao plano de contragolpe, existe uma pequena retirada inversa que teve 

como plano de percussão uma faceta e mede, aproximadamente, 0,8cm por 

0,6cm. O gume, na porção distal da peça e medidas próximas de 45º. A presença 

de estrias e a medida do ângulo entre as facetas da peça indicam que a lasca 

na qual o instrumento é produzido foi retirada do corpo do cristal.  
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Figura 43 - Instrumento unifacial sobre faceta de cristal de quartzo hialino 

 

- Instrumentos sobre bruto de debitagem (3 exemplares – Fig. 44): Instrumentos 

realizados sobre fragmentos meso-distais de lascas de seixo de quartzo hialino, 

leitoso e policristalino, com dimensões aproximadas de 1,5 cm X 1,2 cm X 0,5cm. 

Dois deles apresentam neocórtex. Os macros traços, pequenos negativos de 

possível uso, são inversos e medem menos que 0,5 cm. Os gumes 

possivelmente utilizados ocupam toda a periferia da porção distal do instrumento 

e se opõe à uma porção reta, caracterizada pela fratura da lasca suporte.  

 

Figura 44 - Um dos exemplares de instrumento sobre bruto de debitagem 
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3.5.2 - Os núcleos da camada III 

Foram observados 25 núcleos sobre os seixos de quartzo, sendo 9 deles 

de quartzo leitoso, 6 de quartzo policristalino, 3 de quartzo fumê e 1 de quartzo 

leitoso/hialino e 6 não foram analisados em função de seu estado tafonômico, 

ilegível. Foi observado, ainda, que o método predominante nesta camada foi o 

método de lascamento longitudinal sobre bigorna.  Dentre os núcleos analisados, 

9 foram debitados de acordo com tal método, 6 lascados pelo método 

transversal/perpendicular, 2 foram debitados com uma conjugação dos dois 

métodos (cf. capitulo 3), além de 2 exemplares dos quais não foi possível 

determinar o método com segurança (Fig. 45). Geralmente, o seixo de morfologia 

ovoide, alongado, é aberto no seu eixo morfológico, a partir de um dos setores 

ogivais, mais favorável à inicialização da fratura, o qual será utilizado como plano 

de percussão (método longitudinal). O método transversal/perpendicular pode 

ser observado em seixos também elípticos alongados, mais espessos (2,1 cm) 

entretanto, com duas faces planas paralelas entre si. Eles serão debitados a 

partir da face mais plana, transversalmente ao eixo morfológico mais longo, e a 

superfície de debitagem ocupa a espessura transversal do seixo.  

Ainda, a união dos dois métodos aproveita uma abertura no eixo 

longitudinal, seguida por uma debitagem transversal a esse eixo. Este fato 

aponta para o aproveitamento dos seixos que, após abertos, apresentam 

dimensões muito reduzidas, então de difícil preensão para o lascamento. Assim, 

a utilização do método transversal-perpendicular facilitaria a continuidade do 

trabalho. Tais métodos solucionariam esse tipo de problema, gerando suportes 

e lascas diminutas (em média, menores que 0,5 cm). 

Método Matéria-prima – quartzo  Técnica 

Transversal-perpendicular 

Leitosos - 2 
Fumê – 2 
Policristalino – 1 
Leitoso/hialino-1 

PSB 

Longitudinal Leitosos – 5 
Policristalino - 4 

PSB 

Longitudinal e Transversal-perpendicular Leitoso – 1 
Fumê - 1 

PSB 

Dúvida quanto ao método Leitoso- 1 
Policristalino - 1 

PSB 

Figura 45 - Métodos e matérias-primas: de uma maneira geral os métodos foram aplicados sobre todas as 

matérias-primas 
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Trata-se de núcleos (3 x 1,3 x 1,7 cm; 2,2 x 1,4 x 1,4 cm; 2,3 x 1, 8 x1 cm; 

1,9 x 1,3 x 1 cm) de diferentes tipos de quartzo (Fig. 46) apresentam, 

frequentemente, um plano de percussão em oposição a um plano de 

contragolpe. No primeiro, na face inferior, a presença do esmagamento próximo 

ao plano de percussão (cf. Fig. 12 – cap. 2) indica a inicialização da fratura em 

Split. Os negativos de lascamento podem ocupar todo o comprimento da 

superfície de debitagem, ou somente parte dela. Os negativos podem partir tanto 

do plano de percussão, quanto de contragolpe. O neocórtex pode ocupar 

pequenas porções laterais do núcleo ou setores mais amplos dos seixos. Os 

negativos apresentam medidas próximas de 2,4 cm X 1,2 cm;1,5 cm X 0,7 cm; 

1,2cm X 0,6 cm; 1,7 cm X 1,4 cm; 1,9cm X 1,3 cm;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As analises mostram que há uma relação entre os métodos e as 

morfologias dos seixos. Sendo os alongados ovoides mais espessos ou 

achatados mais utilizados no método longitudinal e os alongados espessos com 

superfícies planas e paralelas entre si para o método transversal. Entretanto, os 

diferentes métodos podem ser observados nas diferentes matérias-primas, sem 

que haja uma verdadeira identificação entre matérias-primas e métodos.  

Algumas peças apresentam estigmas de contato térmico (6 ao todo). Os 

acidentes são principalmente Siret e mais raramente refletidos, como indicam os 

Figura 46 - Núcleos de quartzo fumê e rosê debitados pelo método transversal 
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negativos presentes nos núcleos. Ressalta-se que 6 núcleos estão esgotados, 

ou seja, foram utilizados praticamente no limite do que poderiam produzir.  

Os núcleos apresentam os três métodos, sendo 9 para o método 

longitudinal; 6 para o transversal, e 2 para o longitudinal-transversal. Para os 2 

outros núcleos não foram possíveis fazer a leitura tecnológica. 

Para uma descrição individualizada dos núcleos desta camada, cf. Anexo 

II. 

  

3.5.3 - As lascas da camada III 

Esta camada apresenta 96 lascas, sendo: quartzo hialino (10 peças, 10 

%), quartzo leitoso-hialino (36 peças – 38 %), quartzo leitoso (44 peças, 46 %) e 

quartzo policristalino (6 peças; 6%).  A maior parte das lascas foi realizada por 

percussão sobre bigorna e Split (66 peças; 68,75%%) e mais raramente por 

percussão direta dura (6 peças;6,25%). Em função da dificuldade de leitura 

tecnológica, muitas peças (24;25%) ficaram na categoria de “dúvida” 

(PSB/PDD/Duvida; Fig. 47). 

 

 

Figura 47 - Gráfico técnicas camada III 
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A percussão sobre bigorna é a técnica mais presente nas coleções, isso, 

muito provavelmente, se relaciona com o objetivo dos lascadores (produzir 

pequenas lascas) e também com as dimensões dos seixos. O volume pequeno 

dos seixos dificulta tanto a preensão, como a manutenção do seixo na mão no 

momento da percussão. Assim, a fragmentação sobre a bigorna é uma opção 

interessante. Entretanto, não podemos esquecer que mesmos os seixos um 

pouco maiores foram lascados sobre a bigorna, apontando para uma escolha 

dos grupos.  

Os estigmas que remetem à percussão sobre bigorna são: a presença do 

plano de percussão e, frequentemente, do plano de contragolpe, os 

esmagamentos na face inferior, próximo ao talão indicando a abertura do seixo, 

talões esmagados, lineares ou côncavos, além de perfis tendendo a abruptos.  

Os acidentes mais comuns nas lascas são as quebras (55;53,20%), o Siret 

(22;22,91%) e o refletido (8;8,33%). Além disso, em 9 peças (9,36%) não foram 

observados acidentes e 2 peças (4,16%) em que não foi possível determinar o 

tipo de acidente (Fig. 48). O refletido tem uma relação direta com as linhas de 

fraquezas dos suportes, que interrompem a frente de debitagem formando tal 

tipo de acidente. O Siret, provavelmente, se relaciona com a dureza do suporte 

e do percutor, além da forca mal aplicada (M.J. Rodet, com. pessoal) e as 

quebras, por sua vez, se relacionam com a força excessiva aplicada e o 

contragolpe. Nas lascas o refletido aparece de maneira muito discreta, 

entretanto, eles estão bastante presentes nos núcleos, indicando que parte das 

lascas estão ausentes dos locais escavando. Muito provavelmente elas foram 

levadas para outros locais e utilizadas. 

  

Lascas da camada III 

Técnica MP Talão Acidente Perfil 

 

 

PSB 

Q. hialino – 10 

Q. leitoso/hialino – 36 

Q. leitoso – 44 

Q. policristalino - 6 

Côncavo – 27 

Esmagado -15  

Quebrado – 12 

Linear – 12 

Cortical – 8 

Liso – 1 

Indeterminado – 21 

 

Quebra – 55 

Siret – 22 

Refletido – 8 

Ausente – 9 

Indeterminado – 2  

 

Curvo – 46 

Inclinado – 21 

Abrupto – 14 

Indeterminado - 15  

Figura 48 - Principais características das lascas da camada III; PSB = percussão sobre bigorna 
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As lascas debitadas por percussão sobre bigorna (66 peças) são, no geral, 

de dimensões que variam de 0,8X0,4X0,1 cm a 3,6X1,2X0,6cm, com talões 

variados (esmagados, lineares, côncavos, etc.). Os talões não são abrasados, 

pois a percussão sobre bigorna não demanda esse tipo de especificidade, a qual 

será ligada à percussão direta dura.  Entretanto, nessas coleções a abrasão, 

assim como, as percussões diretas duras são irrisórias. 

Este resultado é bastante coerente, pois a grande maioria dos seixos 

foram lascados sobre bigorna, sendo os acidentes mais comuns o Siret e as 

quebras proximais e laterais, muitas vezes provenientes do contragolpe no caso 

específico das quebras laterais ou, por vezes, pela violência dos golpes 

desferidos no momento do lascamento, conforme indicam as experimentações 

realizadas no Laboratório de Tecnologia Lítica do MHNJB-UFMG. 

  Os perfis, quando legíveis, são principalmente curvos, abruptos e 

inclinados. A maior parte das lascas é indeterminada na cadeia operatória, 

havendo apenas fases relacionadas à debitagem.   

As faces inferiores apresentam estigmas de esmagamento nas 

proximidades do talão e do contragolpe. Este tipo de lasca pode ser relacionado 

com os métodos de debitagem longitudinal e transversal (cf. subitem 3.1.4 no 

presente capítulo). Como dito acima, as lascas que puderam ser aproximadas 

de uma fase na cadeia operatória estão relacionadas com operações de 

debitagem. Este fato é corroborado pelo baixo número de instrumentos 

realizados sobre essas pequenas lascas, em todo caso, presentes nos locais 

escavados do sítio, uma vez que as etapas de façonagem necessárias para a 

redução do volume destas peças não foi observado no registro arqueológico. 

Porém, a quantidade de instrumentos realizados sobre bruto de debitagem pode-

nos fazer inferir acerca dos produtos buscados pelos lascadores e acerca dos 

métodos utilizados no gerenciamento dos seixos. Por vezes lascas laterais ou 

centrais ou mesmo fragmentos meso-distais (estes últimos, recorrentes no sítio 

como um todo) foram utilizadas sem que fosse necessária uma alteração no 

volume das peças ou mesmo séries de retoques, uma vez que tais lascas 

supracitadas já possuem gumes com ângulos que seriam favoráveis à utilização 

como instrumentos.  

A presença de instrumentos sobre produtos brutos de debitagem, mais 

especificamente fragmentos de lascas meso-distais, pode sugerir que o mesmo 
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foi utilizado encabado, uma vez que possui uma extremidade oposta ao gume 

que é ligeiramente mais espessa que o restante da peça. Entretanto, na coleção 

analisada não foram observados vestígios aparentes do encabamento destes 

instrumentos. Tal hipótese foi pensada à luz do trabalho de J. Flenniken (1980) 

no qual o mesmo encontra pequenas lascas e instrumentos com pequenas 

séries de retoques encabados no sítio norte americano Hoko River (Figura 49). 

 

 

Figura 49 - Instrumento encabado proveniente do sítio Hoko River (Flenniken, 1980). Notar as pequenas 

lascas inseridas na madeira. 

A presença das classes de lasca 3 (lascas laterais da fatiagem; cf. cap. 

2), tanto da percussão sobre bigorna, quanto da percussão direta dura, indicam 

uma procura recorrente por tal tipo de produto. Um núcleo em específico, serve 

como “testemunho” desta busca, uma vez que apresenta uma destas lascas não 

destacada do mesmo (fig. 50). Ainda, a presença da classe de vestígios 2 (“lasca 

central” cf. capítulo 2) da percussão sobre bigorna atesta para a utilização 

recorrente de tal método. J. Flenniken aponta para o uso de lascas com 

morfologias semelhantes com as supracitadas, no contexto do sítio ribeirinho de 

Hoko River. O mesmo aponta para a utilização de tais lascas como cunhas de 

mão (“hand-wedges”) para a raspagem de madeira, uma vez que as mesmas 

apresentam gumes agudos bastante eficientes (Fig. 51)  
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Figura 50 - Núcleo de quartzo policristalino com lasca da classe 3 ainda "presa" ao mesmo. As setas 

indicam a tentativa "malsucedida" de retirada da mesma. 

Apesar de tais lascas serem produzidas em praticamente todos os tipos 

de quartzo presentes na coleção do sítio arqueológico Caixa d’Água, parece 

existir uma prevalência das lascas em quartzo leitoso. De fato, observa-se que 

nesta camada, tal variante do quartzo apresenta cerca de 45% de todos os 

vestígios, incluindo núcleos, lascas e instrumentos. Porém, nesta camada nota-

se a presença de instrumentos realizados em quartzo hialino (mais raros ou 

ausentes nas outras camadas), como é o caso do instrumento realizado sobre 

cristal de quartzo, além do instrumento bifacial também observado nesse nível. 

Nesta camada, foram observados os vestígios (especialmente núcleos e 

lascas) que dispunham de maior tamanho. Apesar da identificação dos métodos 

de fatiagem e dos métodos de debitagem longitudinal, transversal etc., poucos 

foram os núcleos que se encontram próximo ao esgotamento.  

 

 

Figura 51 - Processamento de madeira experimental feito por J.J. Flenniken e morfologia das lascas 
utilizadas como cunhas de mão no sítio Hoko River (Flenniken, 1980) 
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Síntese: A camada III, dentro da coleção analisada, apresenta o maior número 

de vestígios. Diferentemente dos resultados obtidos por T. Alves (2010) para 

a camada IV, os núcleos relacionam-se com as lascas obtidas pela percussão 

sobre bigorna e a presença das classes de lascas centrais e laterais da 

fatiagem é recorrente. A presença de seixos/núcleos de dimensões maiores 

indicam que os mesmos não foram utilizados até o esgotamento. Os 

instrumentos sobre bruto de debitagem, unifaciais com retoques simples e 

lascas com macrotraços de possível utilização foram observados e 

aproximados ao contexto do sítio arqueológico Hoko River (Flenniken, 1980). 

Estes instrumentos podem ser remetidos às classes 1, 2, 3 e 6 da percussão 

sobre bigorna e 1 e 4 da percussão direta dura.  

 

 

3.6 - Apresentação da camada II  

 A camada II tem aproximadamente 40 cm de espessura, é composta por 

sedimento argilo-arenoso extremamente compactado de coloração escura, 

proveniente de carvões que, por sua vez, é entremeado por pontos brancos e 

amarelos, oriundos da decomposição de conchas bivalves e espinhas de peixe, 

respectivamente. De acordo com C. Schaefer (análise dos sedimentos do sítio 

arqueológico), o pH dos solos é alto, refletindo contribuição calcária em sua 

gênese, os teores de P disponível extraído por Mehlich 1 são extremamente 

elevados, denotando aporte de apatita de ossos em sua formação (valores entre 

5400-69 00 mg/kg). Para o pesquisador, trata-se de um antigo pesqueiro e dois 

aspectos são salientes: os teores de P tão elevados sem a presença de ossos 

em quantidades significativas indicam que o solo é muito antigo, pois quase todo 

o P apatita foi transformado em formas secundárias, reprecipitadas. Neste caso, 

deve ter havido uma fase úmida na região capaz de solubilizar quase toda a 

apatita de osso (analises e comentários C. Schaefer, não publicados). 

Estes pigmentos ricos em cálcio e fósforo são um dos componentes da 

apatita, mineral gerado a partir da fosforita, obtida a partir da decomposição de 

ossos ou por precipitação química proveniente de águas marítimas. Por vezes, 



109 
 

a apatita formada a partir de rochas fosfatadas pode ser chamada de colofana 

(Dana-Hurlbut, 1969).  

Assim, a presença de tal mineral pode estar diretamente relacionada à 

conservação dos restos ósseos oriundos dos sepultamentos, uma vez que o 

substrato rochoso local é naturalmente acidificado. Nesta camada, no setor B da 

escavação, estão presentes os sepultamentos que foram datados em, 

aproximadamente, 6.000 BP (cf. fig. 22- datações).    Ainda, a presença de 

fitólitos, conforme apontando anteriormente no início do presente capítulo, é uma 

constante nesta camada, apresentando ao menos três gêneros vegetais 

identificados por C. Schaefer, quais sejam, dicotiledôneas arbóreas, palmáceas 

e plantas da família do bambu (Prous no prelo).  

 As datações provenientes desta camada foram obtidas por amostragens 

diretas dos ossos dos sepultamentos e, ainda, a partir de restos de fogueiras 

dispostas sob e atrás do sepultamento X, atingindo a marca cronológica de 

aproximadamente Cal BP 7.000. Existe, ainda, uma área perturbada da quadra 

H-16 nas quais foram obtidas datações a partir de sedimentos que apontam para 

8.000 BP (Prous no prelo). No setor A, foi obtido apenas uma datação, 

proveniente da 2ª decapagem da camada, com datações calibradas apontando 

para 1.600 BP. Tal data, recente temporalmente, pode ser explicada por 

perturbações estratigráficas oriundas do trabalho das retroescavadeiras ou 

interferências de animais. Esse fato, é confirmado pela presença de vestígios 

modernos como vidro e asfalto dispostas em tal pacote. Apesar de tais 

perturbações, A. Prous aponta para uma separação nítida entre os níveis II e III, 

sendo o primeiro profundamente marcado e separado do último por sedimentos 

dispostos em pontos brancos (apatita).  

 A camada II apresenta um total de 53 peças, sendo 6 instrumentos, 14 

núcleos e 30 lascas, que se dispõem em quartzos hialinos, leitosos, 

leitosos/hialinos e policristalino (Figura 52).  
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Camada II Instrumentos Núcleos Lascas Total 

Quartzo hialino 3 1 2 6 

Quartzo 

leitoso/hialino 
1 3 6 11 

Quartzo leitoso 4 7 16 24 

Quartzo 

policristalino 
3 3 6 10 

Quartzo fumê 0 0 0 0 

Total 11 14 30 53 

Figura 52 - Os vestígios arqueológicos da camada II 

 

3.6.1 - Os instrumentos da camada II  

 Foram observados um total de 11 instrumentos, divididos entre 

instrumentos simples unifaciais, instrumentos sobre bruto de debitagem, 

fragmentos de possíveis percutores. Dentre estes 12, foram observados 3 

realizados sobre lasca de quartzo hialino (1 deles muito fragmentado e, portanto, 

não será descrito), 4 realizados sobre quartzo leitoso, 2 sobre quartzo 

leitoso/hialino, caracterizando-se como brutos de debitagem, e 3 em quartzo 

policristalino, sendo 2 destes categorizados como possíveis fragmentos de 

percutor (Figura 53).  

Instrumento Matéria-prima Técnica Quantificação 

Simples unifacial 
Quartzo hialino ? 3 

Quartzo leitoso PSB 1 

Sobre bruto de 

debitagem 

Quartzo leitoso PSB 3 

Quartzo leitoso-

hialino 
PSB 2 

Quartzo hialino PSB 1 

Quartzo policristalino PSB 1 

Fragmento de percutor Quartzo leitoso  1 

Figura 53 - Instrumentos do nível II 

 

Instrumento simples unifacial (com neocórtex - BUR/6;6377; G-40;2-6d): 

Instrumento unifacial sobre lasca de quartzo hialino, com presença de neocórtex 

que cobre toda a face superior e tem cor amarelada. Mede 2,3 cm X 1,7 cm X 

0,5 cm. Trata-se possivelmente de um fragmento de lasca meso-distal com uma 
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série de duas retiradas diretas, curtas e uma inversa, também curta. Os retoques 

diretos medem 0,5 cm X 0,7 cm e 0,4 cm X 0,9 cm, e o inverso 0,7cm X 0,8 cm. 

A peça pode ser utilizada por inteiro, seja onde estão as retiradas (onde as 

mesmas formam uma espécie de “ponta”), seja na porção distal, onde existem 

três gumes com macro traços de possível utilização (serrilhamento e 

arredondamento). Os perímetros de gumes utilizáveis formam, ao todo, 7 cm de 

extensão. Todos os ângulos de todos os gumes presentes (incluindo a “ponta”, 

na porção proximal) têm ângulos de 60°.  

Instrumento simples unifacial (sem neocórtex – BUR/06; 6379/G-40/II) – 

Instrumento sobre lasca de quartzo leitoso, produzido por percussão sobre 

bigorna e com medidas de 2,2 cm X 1,8 cm X 0,4 cm. O talão é linear, 

ligeiramente quebrado. Próximo ao mesmo, na porção lateral da peça, uma série 

de duas retiradas diretas, curtas e escamosas. A mais próxima ao talão mede 

0,2 cm X 0,3 cm e a outra, 0,2 cm X 0,5 cm. Nesta área, apresenta um gume 

com ângulo de 60° e tem como extensão total utilizável de 1,3cm. Na porção 

oposta a tais retiradas/gume, existe outro gume com macro traços de possível 

utilização (arredondamento e micro estilhaçamentos nos gumes), com ângulo de 

45° e extensão utilizável total de 2 cm. Há um resquício de neocórtex no plano 

de contragolpe/porção distal da peça; 

Instrumentos sobre bruto de debitagem (6 exemplares): Tratam-se de pequenos 

instrumentos (os dois maiores medem 2,6 x 2,3 x 1,6 cm; 1,5 cm X 1,3 cm X 

0,6cm) realizados sobre lasca debitadas por percussão sobre bigorna (não é 

possível inferir a técnica de todos os exemplares). 3 instrumentos são sobre 

quartzo leitoso, 1 de quartzo hialino e 2 de quartzo leitoso/hialino. Em geral, 

apresentam gumes com macro traços de possível utilização na porção distal da 

peça (arredondamento do gume, serrilhamento). Os ângulos observados nos 

gumes de todas as peças medem 45°.  

Instrumento sobre bruto de debitagem (com neocórtex): Trata-se de um 

instrumento de quartzo policristalino com medidas de 3,3 cm X 2,5 cm X 1,7 cm. 

É produzido por percussão sobre bigorna, tem talão esmagado e neocórtex que 

recobre toda a face superior. Apresenta dois gumes, nas porções laterais da 

peça, que tem ângulos de, aproximadamente, 75° e apresentam macro traços 
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de possível utilização nesta área (micro estilhaçamentos e arredondamento nos 

gumes).  

Fragmento de possível percutor: 1 fragmento de quartzo leitoso (3,7 x 1,8 x 2,1 

cm) com marcas de perda de matéria-prima (pequenas cúpulas) na face externa 

neocortical do seixo.  

Nesta camada nota-se que todos os tipos de quartzo foram utilizados como 

suporte para produzir os instrumentos. 

3.6.2 - Os núcleos da camada II 

 Os núcleos foram contabilizados em 7 peças, sendo: 3 sobre quartzo 

leitoso, 3 sobre quartzo hialino/leitoso e 1 sobre quartzo policristalino (Fig. 54). 

Método Matéria-prima – quartzo  Técnica 

Longitudinal Hialino/leitoso -  1 PSB 

Longitudinal e Transversal Leitoso – 1 PSB 

Dúvida quanto ao método. Núcleos 

esgotados 

Leitoso- 2 
Leitoso-hialino – 2 
Policristalino – 1  

 

PSB 

Figura 54 - Métodos, matérias primas e técnicas da camada II 

 

No total, foram 1 núcleo debitado pelo método longitudinal, 1 núcleo onde 

foi observado os dois métodos, e 5 núcleos esgotados, sobre os quais é possível 

observar a técnica, percussão sobre bigorna, entretanto, não é possível 

identificar o método utilizado em função da pequena dimensão final da peça. 

Tratam-se de pequenos núcleos (3,4 x 3,2 x 2 cm; 1,7 x 1,2 x 1,3 cm; 1,6 

x 1,4 x 1,3 cm; 2,4 x 2 x 1,2 cm; 3 x 2,5 x 1, 2 cm) lascados sobre diferentes tipos 

de quartzo e em parte encontram-se próximo ao esgotamento, não sendo 

possível estabelecer seguramente os métodos utilizados na debitagem (Fig.55). 

Os negativos presentes nas faces apontam para lascas de aproximadamente 0,6 

x 05 cm; 1,3 x 0,4 cm; 1,1 x 0,6 cm. Talões neocorticais e/ou esmagados. Os 

maiores negativos apontam para lascas de aproximadamente 1,3 x 1,1 cm; 2,1 

x 3 cm; 1, 2 x 1,4 cm. Ainda, 1,9 x 1,2 cm com talão liso ou esmagado, em função 

do método longitudinal-transversal. Os talões são neocorticais e esmagados. O 

acidente é o refletido. As peças podem apresentar cúpulas de contato térmico. 
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Figura 55 - Núcleo esgotado 

A maior parte dos núcleos desta camada (5 peças;71%) encontram-se 

esgotados, sendo impossível, portanto, inferir acerca dos métodos e técnicas 

utilizados na debitagem do mesmo, em alguns casos, sendo possível, apenas, a 

identificação de um método, realizado próximo ao esgotamento do mesmo. Da 

mesma forma, a morfologia dos mesmos não pôde ser identificada.  

3.6.3 - As lascas da camada II 

Na presente camada foram observadas 30 lascas sendo 16 de quartzo 

leitoso (53,33%), 6 de quartzo leitoso/hialino (20%), 6 de quartzo policristalino 

(20%) e 2 (6,66%) de quartzo hialino. A maioria das lascas foi realizada por 

percussão sobre bigorna e Split (22 peças; 73,33%) e, mais raramente, foi 

observada a técnica da percussão direta dura (2 peças; 6,66%). Em 6 peças 

(20% - Fig. 56) não foi possível definir a técnica utilizada para a debitagem.  
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Figura 56 - principais técnicas - camada II 

Os acidentes mais recorrentes nas lascas são as quebras (16 peças; 

53,33%), seguido pelo Siret (10 peças, 33,33%) e o refletido (4;13,33%). Assim 

como no nível anterior, os refletidos são pouco expressos nas lascas, porém 

observados com mais frequência nos núcleos 

  

Lascas da camada II 

Técnica MP Talão Acidente Perfil 

PSB Q. hialino – 2 

Q. leitoso/hialino – 6 

Q. leitoso – 16 

Q. policristalino - 6 

Quebrado – 9 

Linear - 6 

Esmagado – 5 

Neocortical – 4 

Indeterminado - 6  

Quebra – 16 

Siret – 10 

Refletido – 4 

 

Curvo – 11 

Inclinado – 1 

Abrupto – 1 

Indeterminado - 17  

Figura 57 - Principais características das lascas da camada II 

 

As lascas produzidas por percussão sobre bigorna nesta camada (30 

peças) dispõem de dimensões entre 1,4X0,6X0,3cm e 3,8X2,4X1,7cm, possuem 

talões que variam entre quebrados, esmagados, lineares e neocorticais o que 

corrobora com o tipo de lascamento utilizado. Assim como nas camadas 

anteriores, não existem operações de abrasão observadas nos mesmos, 

resultado, portanto, coerente com a baixa quantidade de lascas produzidas por 

percussão direta dura.  

De forma similar às camadas anteriores, os acidentes mais comuns nas 

lascas da presente camada são as quebras, o Siret e, de forma mais rara, o 

refletido. Aponta-se, também, para a dificuldade de leitura dos perfis das 

mesmas, uma vez que a visualização dos mesmos é prejudicada pela natureza 

PSB PDD PSB/PDD/Dúvida

Series1 22 2 6

73,33%

6,66%

20%

0

5

10

15

20

25

Principais técnicas da camada II



115 
 

dos talões (quebrados, esmagados, lineares etc.). Nas lascas nas quais foram 

possíveis se observar os mesmos, os perfis mais recorrentes foram os curvos, 

seguidos por abruptos e inclinados. Nesta camada, porém, o número de perfis 

indeterminados excede o dos curvos, sendo o primeiro composto por 17 peças 

(Fig.57). Isso corrobora a questão de que a quantidade de força aplicada na 

debitagem sobre bigorna, mais especificamente, o tipo de percutor utilizado e o 

peso do mesmo, além do nível de savoir-faire dos lascadores, influem 

diretamente no lascamento, em consequência no esmagamento dos talões. Tais 

fatos puderam ser confirmados por séries experimentais realizadas no 

Laboratório de Tecnologia Lítica do MHNJB-UFMG.  

Esse tipo de lascas presentes na camada II pode se relacionar com os 

núcleos do método longitudinal (descritos acima), uma vez que este tipo de 

método foi utilizado frequentemente na abertura dos seixos, ovoides, o que gerou 

perfis/faces inferiores curvas, por exemplo. Já quando utilizado o método 

transversal, pode-se observar a presença de talões lineares ou 

quebrados/esmagados, o que dificulta a leitura dos perfis existentes nas lascas 

(cf. subitem 3.1.4 do presente capítulo).  

Mais uma vez as lascas só puderam ser aproximadas com a fase de 

debitagem de seixos, entretanto, elas podem ser aproximadas dos instrumentos 

utilizados diretamente, sem transformação (instrumentos sobre bruto de 

debitagem) em função de suas dimensões, matérias-primas, tipos de talões, 

ângulos, etc.  Assim como no nível anterior, a presença de instrumentos 

realizados a partir de brutos de debitagem faz com que as fases relacionadas à 

façonagem/retoque sejam pouco expressivas numericamente ou invisíveis no 

registro arqueológico.  As lascas das classes 1, 2, 3 e 6 da percussão sobre 

bigorna podem ser relacionadas a tais tipos de instrumentos, assim como 

também a classe 1 e 3 da percussão direta dura.   

 Foi observado, ainda, que a presença de macro traços de possível 

utilização em lascas diminutas de quartzo hialino que poderiam indicar um uso 

relacionado a trabalhos mais “delicados” (corte de cabelos/barba, por exemplo?), 

uma vez que a homogeneidade desta variação do quartzo produz gumes 

extremamente cortantes, mas frágeis, devido aos ângulos dos mesmos serem 

agudos (45º). As lascas possivelmente utilizadas de quartzo leitoso ou 

policristalino poderiam servir para a execução de tarefas em suportes mais 
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resistentes, uma vez que tais peças dispõem de gumes menos frágeis devido à 

ângulos entre 60º e 75º. Estas lascas e também os instrumentos simples 

unifaciais que dispõem destes ângulos poderiam ser utilizados em tarefas como 

a retirada de escamas de peixes e cascas de vegetais/árvores.  

Síntese: Comparado à camada anterior, a atual apresenta uma queda 

significativa de vestígios. Não houve mudanças significativas nos métodos de 

debitagem dos núcleos, exceto pelo fato que os mesmos se encontram mais 

esgotados que nas camadas anteriores. Estes núcleos apresentam negativos 

de refletidos, conforme também foi observado nas camadas anteriores.  A 

prevalência dos instrumentos sobre brutos de debitagem (fragmentos meso-

distais) ainda se mantém, além da existência de alguns exemplares unifaciais 

simples, sendo que os mesmos podem ser relacionados à classe 6 da 

percussão sobre bigorna, assim como a 1 da percussão direta dura. Ainda, 

foram observados instrumentos que rementem à classe 3 da percussão sobre 

bigorna/percussão direta dura.  

 

3.7 - Apresentação da camada I 

 A camada I têm, aproximadamente, 10 cm de espessura, sedimento 

argiloso e encontra-se substancialmente perturbada pelas ocupações 

contemporâneas. Vestígios pré-históricos e atuais se misturam nesta camada 

que, ainda dispõe de outras perturbações oriundas de raízes de árvores.  

 Apresenta um total de 76 peças sendo, 33 núcleos, 1 instrumento e 42 

lascas (Fig. 58).  

Camada I Instrumentos Núcleos Lascas Total 

Quartzo hialino 1 3 2 6 

Quartzo 

leitoso/hialino 
0 12 25 37 

Quartzo leitoso 0 7 13 20 

Quartzo 

policristalino 
0 7 2 9 

Quartzo fumê 0 2 0 2 

Quartzo rosê 0 2 0 2 

Total 1 33 42 76 

Figura 58 - Total de vestígios da camada I, separado por variantes do quartzo 
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3.7.1 - O instrumento da camada I 

            Foi observado apenas um instrumento na camada I, sendo o 

mesmo simples unifacial sobre lasca de quartzo hialino homogêneo. Tal 

instrumento mede 1,6 cm X 0,8 cm X 0,5 cm. Apresenta duas retiradas inversas 

curtas que medem 0,5 cm X 0,3 cm e 0,4 cm X 0,2 cm. A última é interrompida 

por uma retirada direta, curta e que mede 0,2 cm X 0,1 cm. Por ser apenas uma 

retirada, este instrumento foi não foi classificado como bifacial. Possui um 

pequeno gume com 0,5 cm de extensão utilizável e ângulo de 50° (Fig. 59). 

 

3.7.2 - Os núcleos da camada I 

            Os núcleos da camada I totalizam 33 peças, sendo 12 em quartzo 

hialino/leitoso, 7 em quartzo leitoso, 7 em quartzo policristalino ,3 em quartzo 

hialino, 2 em quartzo fumê e 2 em quartzo rosê (variante até agora não 

observada na coleção). 

Foram observados 7 núcleos lascados pelo método longitudinal-

transversal, 6 pelo método transversal, 2 pelo método longitudinal e 1 pelo 

método bidirecional. Além disso, existem 17 núcleos nos quais não é possível 

identificar os métodos de debitagem utilizado. (Fig. 60) 

 

 

Método Matéria-prima – quartzo Técnica 

Transversal Hialino - 2 
Leitoso/hialino - 1 
Policristalino - 1 

Fumê - 1 
Rosê - 1 

 

PSB 

Longitudinal Leitoso/hialino – 1 
Rosê – 1 

PSB 

Longitudinal e Transversal Leitoso - 1 
Hialino - 1 

Leitoso/hialino - 3 
Policristalino – 2 

 

PSB 

Bidirecional Leitoso – 1 PSB 

Dúvida quanto ao método Leitoso - 5 
Leitoso/hialino - 7 

Fumê - 1 
Policristalino - 4 

 

PSB 

Figura 59 - Conjunto de núcleo do nível 
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Os núcleos eleitos como “principais” para o presente estudo estão descritos 
abaixo: 
 
- Método longitudinal-transversal 

 

Núcleos: 6013-41; GH28/29-04; 6003-4; 6006-48: Os seixos de dimensões 

variadas foram abertos a partir de suas extremidades mais convexas. Por vezes, 

uma das superfícies não é convexa, mas sim achatada. Em seguida, os seixos 

são inclinados perpendicularmente ao eixo de abertura inicial e é realizada uma 

segunda série de lascamentos. Este segundo plano de percussão pode ser 

realizado em uma área neocortical ou sobre uma superfície de debitagem 

anterior, gerando talões neocorticais ou lisos. As superfícies escolhidas tendem 

a ser achatas.  Os acidentes são refletidos. Assim, as lascas retiradas tendem a 

ser abrutas, com talões neocorticais e lisos e por vezes refletidas. As morfologias 

serão: ovoides com presença de neocórtex em diferentes porções da lasca.  Em 

um dos exemplares (GH28-29, 04) nota-se uma lasca presa ao núcleo (4,9 x 2,4 

cm, talão neocortical).  

 

As medidas dos núcleos: 4,2 x 3,8 x 2 cm; 4,8 x 3,1x 2,4 cm; 2,2 x 4 x 3,1; 2 x 

1,8 x 1,4 cm. 

Os negativos: 2,5 x 2,3 cm; 1,2 x 1 cm; 1,4 x 1 cm; 2 x 1,5 cm. 

 
 

 

- Método transversal 

Núcleos: 6003-G44; 6016 e 6013-08: Os núcleos são realizados sobre quartzo 

fumê, policristalino e rosê, sendo esse último homogêneo e os dois primeiros 

heterogêneos. Os seixos têm morfologias tendendo a elíptica com duas 

extremidades convexas e um deles com uma extremidade ogival oposta a outra 

plana. Um deles é iniciado a partir de uma superfície pouco convexa transversal 

ao eixo longitudinal morfológico. Os negativos ocupam toda a superfície de 

debitagem, sendo mais largo que longo e as laterais, assim como plano de 

percussão são neocorticais (0,2 x 1,9 cm). O segundo núcleo, com retiradas 

transversais ao eixo morfológico, utiliza as superfícies convexas menos 

espessas, criando lascas que serão mais longas que largas (2,4 x 2 cm) (Fig. 
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50). O terceiro é lascado longitudinalmente, a partir de um plano de percussão 

ogival, oposto a uma superfície plana. As lascas serão alongadas, pouco 

espessas e com neocórtex no seu entorno, a primeira podendo ser de entame 

(2,1 x 0,5 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Núcleo com planos de percussão realizados a partir de superfícies 

achatadas. 
 

Pequeno núcleo de quartzo leitoso-hialino (1,8 x 3 cm), heterogêneo, 

lascado por percussão sobre bigorna. Os planos de percussão escolhidos 

parecem se relacionar com as superfícies achatas. Os negativos medem 

aproximadamente: 0,9 x 1,7 cm; 1 x 0,8 cm. Os talões serão neocorticais, as 

lascas terão neocórtex em pelo menos uma das laterais. O acidente refletido está 

presente. Nota-se uma lasca presa ao núcleo, correspondente à classe 3 da 

percussão sobre bigorna. 

 
- Núcleos próximo ao esgotamento ou esgotados (Dois planos de 

percussão - neocortical e transversal liso - planos de percussão com 

vetores coincidentes)  

 

EF28/29-37: Núcleo de quartzo leitoso, esgotado (1,8 x 2,3 cm). Apresenta pelo 

menos dois planos de percussão. Um deles neocortical a partir do qual saem 

lascas mais longas que largas (1,3 x 0,6 cm e 1,2 x 0,8 cm), refletidas. O outro 

liso (antiga superfície de debitagem), com negativos de pequenas retiradas (0,8 

x 0,6 cm), refletidos. Assim, as lascas retiradas desse tipo de núcleo serão: 

pequenas, mais longas que largas, refletidas, com talões neocorticais ou lisos.  

Figura 60 - Núcleos camada I. Notar no núcleo à esquerda presença de lasca ainda 

"presa" ao mesmo 
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3.7.3 – As lascas da camada I 

Na camada I foram observadas 30 lascas: quartzo leitoso (13 

peças;30,95%), quartzo leitoso/hialino (25 peças;59,52%), quartzo hialino (2 

peças;4,76%) e quartzo policristalino (2 peças;4,76%). A técnica mais utilizada 

para a produção das lascas foi a percussão sobre bigorna e Split (33 exemplares; 

78,57%) e a percussão direta dura foi raramente observada (3 

exemplares;7,14%). Foram observadas 6 peças (14,28%) sobre as quais não se 

pôde inferir seguramente a respeito da técnica utilizada (Fig. 62). 

 

 

Figura 61 - Principais técnicas - camada I 

 

Os acidentes mais observados são: as quebras (24 peças;57,14%), 

seguido pelo Siret (8 peças;19,04%). O refletido foi contabilizado em 3 peças 

(7,14%), houve ainda 6 peças (14,28%) no qual não foram observados acidentes 

e 1 peça não foi possível identificar qual tipo de acidente (2,38%). Esse 

panorama indica que há um controle do lascamento, o que indicaria para uma 

indústria sistematizada com considerável nível de savoir-faire. 
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Lascas da camada I 

Técnica MP Talão Acidente Perfil 

PSB Q. leitoso – 25 

Q. leitoso/hialino –13 

Q. hialino – 2 

Q. policristalino - 2 

Esmagado – 24 

Linear – 7 

Quebrado –6 

Neocortical – 3 

Côncavo - 1 

Indeterminado - 1  

Quebra – 24 

Siret – 8 

Refletido – 3 

Ausente – 6 

Indeterminado - 1  

Inclinado – 20 

Curvo – 14 

Abrupto – 1 

Indeterminado -7   

Figura 62 - Principais características das lascas da camada I 

 

As lascas produzidas por percussão sobre bigorna apresentam 

dimensões entre 0,7X0,9X0,5cm e 4,3X3,7X2 cm), talões esmagados, lineares, 

quebrados, neocorticais, côncavos e indeterminado. O alto número de perfis 

indeterminados (em relação às camadas anteriores) aponta para o alto número 

de talões esmagados, quebrados e lineares, nos quais não é possível precisar 

os perfis. Ainda, coerentemente com a bigorna, não foi observada abrasão.  

Os acidentes mais frequentes são os talões esmagados/quebrados e o 

Siret, relacionados com a dureza da matéria-prima e o golpe.  

Ainda, a presença marcante de instrumentos sobre bruto de debitagem ou 

lascas com macrotraços de utilização apontam para uma indústria simples que, 

ao longo das sucessivas camadas, mantém-se representada por basicamente 

os mesmos produtos. O elevado número de fragmentos de lascas, em especial 

os meso-distais, é compatível com o lascamento sobre bigorna, assim como os 

núcleos próximos ao esgotamento.  Assim como na camada III, foi observado 

um núcleo com uma lasca lateral não retirada, o que pode nos fazer inferir acerca 

dos tipos de lascas procuradas e os tipos de técnicas utilizadas para tal, uma vez 

que tal lasca lateral que não foi retirada serve como um tipo de testemunho dos 

métodos e técnicas utilizados no lascamento, além dos produtos que eram 

procurados em tais operações.  

 



122 
 

Síntese: A presença de núcleos em quartzo fumê/rosê é observada, porém, 

poucas lascas/instrumentos dessas variantes do quartzo foram encontradas. 

Tal fato nos faz pensar que, provavelmente, estes instrumentos/lascas foram 

levados pelos lascadores e encontram-se fora do local escavado. Ainda, 

comparativamente com a camada anterior, ocorre um aumento do volume de 

material exumado. Os instrumentos encontrados não diferem 

substancialmente dos observados nas outras camadas podendo ser 

associados às classes de lascas 1, 2, 3 e 6 da percussão sobre bigorna e 1 da 

percussão direta dura. Os métodos de debitagem dos núcleos podem ser 

associados ao método transversal, o que pode ser observado pela morfologia 

elíptica dos seixos e os mesmos frequentemente apresentam refletidos, como 

nas camadas anteriores. As lascas, assim como nas camadas anteriores, 

apresentam dimensões diminutas e quebras como o acidente mais recorrente.  

 

  

3.8 - Apresentação da camada Ø 

  A camada Ø apresenta-se, assim como a anterior, muito perturbada pela 

ocupação humana atual. Observam-se fragmentos de telhas, vidros, asfalto e 

outros vestígios associados ao assentamento campesino contemporâneo, 

misturando com restos humanos e animais, além de indústrias líticas pré-

históricas. Apresenta, em média, 10 cm de espessura, podendo se tornar mais 

profunda, devido à presença de fossas modernas. No fundo da camada, nota-se 

um conglomerado de seixos, aliados à uma base ferruginosa que, ainda 

atualmente, é perfurada por raízes e troncos de árvores presentes na superfície. 

 A camada Ø apresenta um total de 35 peças, sendo 6 instrumentos, 10 

núcleos e 19 lascas, que se dispõem em quartzos hialinos, leitosos, 

leitosos/hialinos e policristalino (Figura 64). 

Camada Ø Instrumentos Núcleos Lascas Total 

Quartzo hialino 3 0 2 5 

Quartzo 

leitoso/hialino 

2 0 5 7 

Quartzo leitoso 0 5 9 14 

Quartzo 

policristalino 

0 5 3 8 



123 
 

Quartzo fumê 0 0 0 0 

Quartzo rosê 0 0 0 0 

Indeterminado 1 0 0 1 

Total 6 10 19 35 

Figura 63 - Vestígios da camada Ø  

 

3.8.1 - Os instrumentos da camada Ø 

Foram exumados 6 instrumentos: 1 simples unifacial sobre lasca, 4 sobre bruto 

de debitagem (lasca), 1 percutor de seixo (Figura 65). 

 

Instrumento Matéria-prima Técnica  Quantificação  

 

Simples unifacial 

Quartzo hialino ? 1 

Instrumentos sobre 

bruto de debitagem 

Quartzo leitoso-

hialino 

PSB 

 

1 

 

Quartzo hialino PSB 3 

Percutor Indeterminado - 1 

Figura 64 - Instrumentos dos variados tipos de quartzo 

 

As descrições dos instrumentos são sintetizadas abaixo: 

 

- Simples bifacial (Figura 66): Trata-se de 1 pequeno instrumento sobre lasca de 

quartzo hialino (1,9 x 1 x 0,4 cm). O suporte é um seixo, a técnica é 

indeterminada. Os retoques, encontram-se em dois gumes (3 cm de extensão), 

são diretos e inversos, refletidos, curtos (menores que 1 cm), escamosos. Os 

ângulos dos gumes são de aproximadamente 45º.  
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Figura 65 - Instrumento simples bifacial (Desenho: S.R. Borges de Medeiros) 

 

- Instrumentos sobre bruto de debitagem (Figura 67): Pequenos instrumentos (4 

peças) realizados sobre quartzo hialino e hialino-leitoso, debitados por 

percussão sobre bigorna (quando possível observar a técnica). Os suportes são 

lascas ou núcleo-lasca.  Os macrotraços de possíveis utilizações (serrilhado, 

micro retiradas, arredondamento) se encontram em gumes com ângulos 

próximos de 450 e 500. Um dos suportes (2,9 x 2,8 x 1,3 cm) é um núcleo-lasca 

de seixo, apresenta talão linear-côncavo.  

 

 
Figura 66 - Instrumento sobre bruto de debitagem (desenho: S.R. Borges de Medeiros) 

- Percutor (Fig.68): Percutor sobre seixo, mede aproximadamente 7,1 x 6,1 x 4,9 

cm, com peso aproximado de 200g, morfologia arredondada com setores 

convexos. Em um desses setores nota-se uma pequena área (3 x 2 cm) com 

presença de cúpulas de perda de matéria-prima, relacionada à utilização como 
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percutor (Rodet et al., 2017). Em outros setores nota-se marcas de percussão, 

entretanto estas não rompem com a camada lisa do seixo. 

 

 
Figura 67 - Percutor camada Ø 

 

3.8.2 - Os núcleos da camada Ø 

Foram exumados 10 núcleos, sendo, 5 leitosos e 5 policristalino. Os 

métodos observados:  3 núcleos dos métodos transversais, 2 longitudinal-

transversal, 5 não puderam ser analisados em função do estado de esgotamento 

(Fig. 69) 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais métodos estão descritos abaixo (Fig. 70): 

- Método transversal: De uma maneira geral os núcleos apresentam retiradas 

a partir de uma superfície neocortical mais ou menos convexa e os negativos 

ocupam toda a superfície de debitagem. As lascas retiradas terão talões 

neocorticais ou esmagados e presença de neocórtex em diferentes porções dos 

gumes. Elas poderão ser mais largas que longas ou mais longas que largas. Elas 

podem ter o setor proximal mais estreito em oposição a uma parte distal mais 

larga.  

Dimensões dos núcleos: 2 x 2,2 x 2,4 cm; 2,1 x 3,2 x 2,6 cm. 

Os negativos: 1,9 x 1,6 cm; 1,5 x 2,9 cm. 

 

- Método longitudinal-transversal: Os núcleos são realizados sobre quartzo 

policristalino (2,9 x 2,8 x 1,9 cm; 3,2 x 2,8 x 1,9 cm), heterogêneo. No estado de 

abandono um deles (Gh30/31-10) apresenta uma retirada unifacial a partir de um 

plano de percussão achatado, recortada transversalmente por outro negativo. O 

acidente é o refletido. Os negativos medem aproximadamente: 2,1 x 1, 6 cm. O 

segundo (6312) apresenta uma retirada a partir de um plano de percussão ogival, 

Figura 68 - Núcleos debitados pelos diversos métodos 
observados na camada Ø 
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por percussão sobre bigorna. Em seguida, a superfície de debitagem se 

transforma em plano de percussão. O acidente e o refletido. O negativo completo 

mede 1,1 x 1,6. As lascas retiradas desses núcleos tendem a ser mais longas 

que largas ou mais largas que longas, acidentadas, talões neocorticais ou lisos 

e presença de neocórtex nas laterais ou nas faces superiores.  

 

Método Matéria-prima – quartzo Técnica 

Transversal 3 Leitoso - 2 
Policristalino – 1 

 

PSB 

Longitudinal e Transversal 2 Leitoso - 1 
Policristalino – 1 

 

PSB 

Dúvida quanto ao método 

(próximos ao esgotamento) 

Leitoso - 3 
Policristalino - 2 

 

PSB 

Figura 69 - Principais métodos observados nos núcleos da camada Ø 

 

3.8.3 - As lascas da camada Ø 

As lascas totalizaram 19 peças sendo divididas entre quartzo leitoso (9 

peças; 47,36%), leitoso/hialino (5 peças; 26,31%), policristalino (3 peças; 

15,78%) e hialino (2 peças; 10,52%). A técnica mais utilizada para a produção 

das lascas foi a percussão sobre bigorna e Split (15 exemplares; 78,94%) e a 

percussão direta dura foi raramente observada (2 exemplares;10,52%). Foram 

observadas 2 peças (10,52%) nas quais não se pôde inferir seguramente a 

respeito da técnica utilizada, englobadas, portanto, na categoria 

PSB/PDD/Dúvida (Fig. 71).  
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Figura 70 - Técnicas camada Ø 

 

Os acidentes que mais foram observados nesta camada são as quebras 

(15 peças;78,94%), seguido pelo Siret (1 peça; 5,26%). Ainda, foram observadas 

3 peças (42,10%) nas quais não foram identificados acidentes.   

 

Lascas da camada Ø 

Técnica MP Talão Acidente Perfil 

PSB Q. leitoso – 9 
Q. leitoso/hialino –5 
Q. hialino – 2 
Q. policristalino - 3 

Esmagado – 11 
Linear – 3 
Quebrado –4 
Indeterminado - 1  

Quebra – 15 
Siret – 1 
Ausente – 3 
  

Inclinado – 5 
Curvo – 9 
Abrupto – 2 
Indeterminado -3   

Figura 71 - Principais características das lascas da camada Ø 

 

As lascas produzidas por percussão sobre bigorna apresentam 

dimensões variadas (entre 5X2,5X1,4 cm e 1,1X0,5X0,4cm) e talões 

esmagados, lineares, quebrados e indeterminados. O perfil curvo foi o mais 

observado nas lascas desta camada, seguido pelos inclinados, abruptos e 

indeterminados (Fig. 72).  

Nesta camada foram observados elevados índices de quebras, o que se 

relaciona diretamente com os talões esmagados/quebrados produzidos pela 

percussão sobre bigorna. O Siret apresenta-se de forma discreta. 

As lascas retiradas terão talões neocorticais ou esmagados e presença 

de neocórtex em diferentes porções dos gumes. Elas poderão ser mais largas 

que longas ou mais longas que largas. Elas podem ter o setor proximal mais 
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estreito em oposição a uma parte distal mais larga. As lascas retiradas desses 

núcleos podem, ainda, tender a ser mais longas que largas ou mais largas que 

longas, acidentadas (quebras/Siret), talões neocorticais ou lisos e presença de 

neocórtex nas laterais ou nas faces superiores. Trata-se das lascas das classes 

3 da percussão sobre bigorna/percussão direta dura, bem como as classes 1 da 

percussão sobre bigorna e percussão direta dura. Também foi observado a 

classe 2 da percussão sobre bigorna, sendo essa relacionada aos métodos de 

fatiagem. Além disso, foram observadas as classes 6 e 1, da percussão sobre 

bigorna e percussão direta dura, respectivamente, que são relacionadas à 

inicialização do trabalho nos seixos lascados.  

Mais uma vez as lascas podem ser aproximadas da fase de debitagem, 

estas serviram como suporte para os instrumentos do nível como nos indicam 

os instrumentos (BUR-A EF-28/28 Ø), descritos acima. Tal instrumento pode se 

relacionar com as classes 1 da percussão direta dura e 6 da percussão sobre 

bigorna (“lascas de entame”)  

Os núcleos, próximos ao esgotamento e com lascas mais longas que 

largas ou mais largas que longas também é um resultado coerente com as 

dimensões e morfologia das lascas apresentadas nesse nível.  

De forma geral, esse resultado se assemelha com os disponíveis para as 

outras camadas, indicando que os produtos buscados se mantiveram grosso 

modo, os mesmos ao longo dos sucessivos pisos de ocupação. 

 

Síntese: Novamente, há uma diminuição no volume dos vestígios exumados 

em tal camada (se comparada com a anterior). Tal fato foi observado, também, 

entre a camada III e II. Entretanto, os vestígios em si, porém, pouco diferem 

tecnologicamente dos observados nas camadas anteriores analisadas. Os 

métodos de debitagem dos seixos continuam, basicamente, os mesmos, não 

se observando uma mudança significativa acerca da utilização dos mesmos. 

Ainda, os instrumentos sobre bruto de debitagem e lascas com macrotraços 

de utilização (serrilhamento, arredondamento se mantém expressivos e 

compatíveis com o restante da coleção. Assim como nas camadas anteriores, 

foram observadas as classes de lascas 1, 2, 3 e 6 da percussão sobre bigorna 

e 1 e 3 da percussão direta dura.  

 



130 
 

4 - Considerações Finais 

 O sítio arqueológico Caixa d’Água apresenta-se como um assentamento 

à céu aberto atualmente entendido como uma grande pesqueiro, devido aos 

elevados índices de apatita presentes no solo (Schaefer, relatório de análise 

MHNJB-UFMG). As indústrias líticas sobre quartzo poderiam, portanto, 

relacionar-se com o processamento de peixes e também de vegetais diversos, 

como indicam sedimentos com presença de amido de plantas, presos aos 

instrumentos líticos que acompanhavam os sepultamentos. O fato das análises 

do solo realizadas pelo professor C. Schaefer apontarem para a presença de 

trabalhos com peixes, leva-nos a pensar sobre o instrumental para realizar os 

trabalhos sobre os peixes.  

Nesse sentido, as pesquisas no sítio arqueológico Hoko River de J. 

Flenniken nos Estados Unidos demonstram a utilização de pequenas lascas, 

produzidos a partir de pequenos núcleos, as quais eram introduzidas em uma 

madeira criando um instrumento composto, para trabalhar peixes. A comparação 

entre o sítio analisado por este autor e o sítio tema deste trabalho, embora 

separados por grandes distâncias geográficas, pôde ser feita graças a 

similitudes observadas nos dois contextos, como por exemplo as técnicas 

utilizadas para a confecção dos instrumentos líticos, em especial a da percussão 

sobre bigorna, além do fato dos dois sítios estarem inseridos em contextos 

ribeirinhos. Assim, o aporte conceitual proposto por tal autor serviu como base 

interpretativa dos vestígios produzidos por percussão sobre bigorna analisados 

do sítio Caixa d’Água.  

A presença de lascas relacionadas aos métodos de fatiagem e debitagem 

dos seixos foi identificada na coleção e tal comparação fez-se essencial para 

uma tentativa de compreensão do contexto no qual o sítio encontra-se inserido. 

O objetivo aqui foi o de levar à tona discussões que poderiam servir como 

elemento agregador à compreensão da realidade (ao menos, de forma 

conceitual) deste sítio, marcado por sua importância no entendimento das 

dinâmicas ocupacionais do Brasil Central como um todo.  

Foi observado que os métodos utilizados para o lascamento dos núcleos 

se mantiveram os mesmos ao longo das camadas. Em geral, o método 

longitudinal era usado no momento de inicialização do trabalho nos seixos, 
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especialmente aqueles com morfologias tendendo à ovoide e, por vezes, quando 

os mesmos se tornavam menores (devido à debitagem), o método transversal 

era empregado. Já os seixos com morfologias elípticas/discoides, eram 

preferencialmente gerenciados pelo método transversal, embora foi observado 

que tal método poderia congregar a rotação dos mesmos em sentido latitudinal, 

a fim de se aproveitar planos de percussão naturais presentes nos seixos. Por 

vezes, tal método se assemelha ao método bidirecional (Inizan et. al, 2017).  

O método da fatiagem e algumas de suas lascas (classe 2 da percussão 

sobre bigorna e classe 3 da percussão sobre bigorna/percussão direta dura) 

também se mantiveram constante e puderam ser observadas ao longo das 

camadas analisadas. Entretanto, foi observado que a camada Ø e I dispunham 

de um maior número de núcleos esgotados, o que pode sugerir um uso mais 

recorrente desse método, se comparados com as camadas anteriores.  

Ainda, foi observado que os núcleos presentes na coleção possuíam mais 

acidentes do que os observados nas lascas, o que pode sugerir um abandono 

dos mesmo por tal motivo ou mesmo a presença de aprendizes que poderiam, 

possivelmente, retomar os mesmos a fim de praticarem, o que corroboraria, 

também, o fato de muitos destes núcleos estarem completamente exauridos.  

Os núcleos observados no local da escavação produziram lascas 

frequentemente associadas às classes descritas no presente trabalho (classe 1 

da percussão sobre bigorna, classe 1 da percussão direta dura, classe 2 da 

percussão sobre bigorna, classe 3 da percussão sobre bigorna/percussão direta 

dura, classe 4 da percussão direta dura etc.). Tais lascas serviram como base 

das indústrias líticas observadas na coleção, servindo como instrumentos sobre 

bruto de debitagem na maior parte das vezes. Este fato pode servir para o 

entendimento de que, de fato, as indústrias em sua maior parte eram fabricadas 

no próprio local escavado.  

De forma geral, porém, pode-se inferir que não houve mudanças 

significativas nos métodos, lascas, acidentes e instrumentos ao longo das 

camadas analisadas. Em relação aos acidentes, as quebras foram as mais 

observadas, o que pode ser associado à técnica da percussão sobre bigorna, 

amplamente utilizada ao longo de todas as camadas. Os instrumentos não 

variaram muito também, embora houvesse alguns exemplares (instrumentos 
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bifaciais e outros sobre faceta de cristal) que diferiram ligeiramente dos 

instrumentos unifaciais/sobre bruto de debitagem. Tal fato pode nos fazer 

imaginar a existência de outras cadeias operatórias utilizadas, mas que não 

puderam ser encontradas no local escavado.  

  De fato, as lascas simples utilizadas como instrumentos eram produzidas, 

frequentemente, pela percussão sobre bigorna e, mais raramente, pela 

percussão direta dura. As mesmas foram entendidas no presente trabalho como 

sendo utilizadas sem muitas transformações posteriores e, acredita-se, que as 

mesmas eram usadas para o processamento de peixes do rio São Francisco, 

próximo ao sítio. Tal hipótese foi pensada à luz do trabalho de J. Flenniken(1988) 

no sítio Hoko River, no qual o autor analisa instrumentos encabados produzidos 

a partir de pequenas lascas utilizadas brutas e produzidas por percussão sobre 

bigorna. O autor ainda, faz séries experimentais envolvendo a confecção de tais 

lascas/instrumentos e utiliza os mesmos nos processamentos de peixes como 

(salmão, alabote etc).  

 Foi entendido no presente trabalho, portanto, que os seixos eram trazidos 

para o sítio a fim de serem trabalhados na bigorna, produzindo fraturas 

principalmente em Split, resultando na produção de pequenas lascas que eram 

utilizadas, em sua maioria, de forma bruta, como indicam os serrilhamentos, 

micro estilhaçamentos e arredondamento de gumes presentes em vários desses 

exemplares. Esta hipótese pode ser confirmada pela presença marcante de 

pequenos seixos não-lascados encontrados na coleção, o que foi interpretado 

como uma reserva de matéria-prima para o fabrico de tais produtos. De forma 

geral, em todas as camadas analisadas das coleções exumadas do sítio, pode-

se dizer que a variação do quartzo que foi mais amplamente utilizada/encontrada 

no registro arqueológico foi o quartzo leitoso.  

 Assim, reitera-se a importância das análises das indústrias sobre bigornas 

que, apesar da aparente simplicidade das operações e técnicas relacionadas ao 

lascamento das mesmas, apresenta um universo amplo de possibilidades de 

utilização de instrumentos, gerenciamento de núcleos e produção de lascas que, 

no caso do sítio arqueológico Caixa d’Água, foram amplamente utilizadas como 

instrumentos relacionados às necessidades das populações pré-coloniais em 

contextos ribeirinhos.   
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Anexo I – Descrição integral dos instrumentos feitas por T.M. Alves (2010) 

- “Instrumentos unifaciais simples em quartzo [...]: trata-se de três peças, 

medindo, respectivamente, 4x3x1 cm;3x2x1 cm e 2x2x1 cm. São todas 

realizadas sobre o suporte de lasca, extraída de pequeno bloco de quartzo 

hialino, meteorizado e repleto de clivagens. É possível que o lascador tenha 

extraído lascas para a realização do instrumento, mas, do mesmo modo, seria 

plausível imaginar que ocorreu um reaproveitamento de lascas. Assim, o 

instrumento não possui etapa de façonagem, apenas debitagem (com retirada 

do suporte) e retoque. Foram realizadas três retiradas no gume lateral dos dois 

primeiros instrumentos e apenas duas no terceiro. São negativos de 

lascamentos, curtos, profundos, largos, marcados, obtidos pela fraturação 

concoidal ao percutor duro. O gume oposto permaneceu intacto, tendo ângulos 

que variam em torno de 50º, enquanto que nas porções opostas, retocadas esse 

valor sobre [sic] para 60º. As peças são bem finas e levemente menos largas 

nas partes proximais, o que nos leva a imaginar uma utilização com 

encabamento. Não há marcas de uso evidenciadas. Os dois primeiros 

instrumentos ainda conservam uma pequena parcela de córtex de cristal em 

suas faces superiores” (Alves, 2010: 144-45) 

- “Batedores [...] São seixos de morfologia esférica, sem cantos proeminentes e 

repletos de marcas de impacto cuneiformes, lembrando as marcas de impacto 

causas pela percussão. DE peso que varia entre 0,250 quilogramas e 0,350 

quilogramas. É possível afirmar que são batedores pela insistência observada 

no processo de repetição do impacto e pela alternância de marcas cuneiformes 

(originadas no choque com outros neocórtex) e marcas lineares (produzidas com 

o impacto sobre quinas de blocos ou seixos mais angulosos [sic]. As dimensões 

dos dois batedores são: 13 cm X 8 cm X 7cm e 16cm X 14 cm X 12 cm. Ambos 
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possuem neocórtex liso e se assemelham bastante ao material de 

quartzito/arenito silicificado” (Alves, 2010: 148)  

 

 

 

Anexo II – núcleos camada III 

- Núcleo 1 – 6324: Pequeno núcleo sobre seixo de quartzo leitoso que mede 

aproximadamente 3 cm X 1,3 cm X 1,7 cm. Apresenta um plano de percussão 

em oposição ao plano de contragolpe. No primeiro, há presença de 

esmagamento que corresponde a inicialização da fratura em Split. Nota-se uma 

linha de fratura, um negativo de possível lascamento térmico além de pequenas 

cúpulas térmicas. Ainda, o neocórtex possui uma coloração avermelhada, o que 

pode sugerir contato térmico, uma vez que tais seixos presentes no sítio se 

encontram em uma matriz ferruginosa.  

Medidas negativos: 2,5 X 1,3; 2,8cm X 0,7cm 

- Núcleo 2 – BUR-A/ H-32: Pequeno núcleo sobre seixo de quartzo hialino que 

mede 2,2 cm X 1,4 cm X 1,4 cm. Apresenta dois planos de percussão e 

contragolpes e, de um deles, presença de um negativo de lasca que ocupa toda 

a espessura do núcleo. O neocórtex recobre cerca de 80% da área do núcleo. 

Existem dois outros negativos que parte do plano de percussão/contragolpe, 

opostos entre si. Tem forma ligeiramente ovoide e existe, também, um ponto de 

apoio natural da peça no qual a mesma se equilibra. Nesta área, existem 

estigmas de percussão.  

- Núcleo 5 – BUR-A/6423/F-44: Pequeno núcleo sobre seixo de quartzo hialino 

que mede 2,4 cm X 1,6cm X 0,8cm. O neocórtex homogêneo liso que recobre, 

aproximadamente, 50% d a peça e tem coloração clara, tendendo ao 

branco/bege. Possui dois planos de percussão/contragolpe, sendo o primeiro 

esmagado e neste, existe o negativo de uma lasca (aproximadamente 0,05cm). 

A partir deste plano de percussão ocorre o início da fratura em Split que provoca 

a retirada de duas lascas, sendo que estas dividem o seixo ao meio, no sentido 

da largura do mesmo.  Do outro plano de percussão, ligeiramente obliquo e que, 
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também foi lascado pela percussão sobre bigorna. Importante apontar que este 

segundo plano de percussão se encontra disposto obliquamente em relação ao 

outro, o que sugere que o lascador girou o seixo no sentido da largura, a fim de 

encontrar superfícies planas para percutir a peça. 

- Núcleo 9 – BUR-A/6424/G-44: Núcleo sobre quartzo fumê que mede 4 cm X 

2,6 cm X 2cm debitado por percussão sobre bigorna. Nessa peça, o neocórtex 

tem cor amarronzada/preta, é liso e homogêneo e recobre grande parte da 

mesma (aproximadamente 90%). Nesse seixo, nota-se uma forma elíptica com 

uma superfície plana de onde foram feitas duas retiradas de lascas, as mesmas 

sendo refletidas. Girando o seixo latitudinalmente, temos dois outros planos de 

percussão, o que indica a utilização do método longitudinal/transversal.   


