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RESUMO 
 
 
Desde o início das pesquisas arqueológicas no Brasil os estudos relacionados aos vestígios 
líticos são poucos e pontuais e, em maioria, objetivam estudar o período de transição entre o 
Pleistoceno e Holoceno. Nossa contribuição se dá a partir dessa monografia de graduação, 
com a análise da indústria lítica do sítio arqueológico Brejo, que se localizava na margem 
direita do rio Madeira, próximo à cachoeira de Sto. Antônio e se trata de ocupação entre 
1390 e 760 AP de grupo ceramista. Desta forma, visamos identificar matérias-primas líticas, 
as técnicas utilizadas para trabalhá-la, sua distribuição e concentração no espaço e tempo 
dentro do sítio para propor interpretações sobre a utilização dos espaços e seus possíveis 
significados a partir da noção de sistema tecnológico. Com isso foi possível fazer relações 
entre classes líticas, matérias-primas e estratigrafia, além das relações entre cerâmica e lítico 
nas camadas com e sem terra preta arqueológica dentro do sítio. 

 
 
 
Palavras-chave: Arqueologia. Brejo. Lítico. Rio Madeira. Quartzo. Rondônia. 
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ABSTRACT 
 
 
Since the begnning of archaeological research in Brazil, studies related to lithic materials are 
few and specific and, in most part, aim to study the transition between Pleistocene and 
Holocen period. Our contribution is from this undergraduate thesis, with the analysis of the 
lithic industry of archaeological site Brejo, which was located on the right bank of the 
Madeira river, near the waterfall of Sto. Antônio and it is about 1390 and 760 BP of 
ceramist job group. In this way, we aim to identify raw materials lithic, places of obtantion, 
the techniques used to working it, your distribution and concentration on the space and the 
time inside of the site to propose interpretations about the use of the spaces and your possible 
meaning from the notion of the technologic system their possible meanings from the 
tecnologic sistem’s notion. It was then possible to make relations between lithic classes, raw 
materials and estratigraphy, in addition to relations between ceramic and lithic on the 
camadas with and without terra preta within the site. 

 
 
 
Key-words: Archaeology. Brejo. Lithic. Madeira River. Quartz. Rondônia. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A Amazônia é conhecia mundialmente pela sua biodiversidade. Desde o século XV, 

com a chegada dos europeus, ela vem sendo objeto de estudo por parte de pesquisadores das 

mais diversas áreas, o que não é diferente para a Arqueologia. 

As pesquisas arqueológicas desenvolvidas na região amazônica nas últimas cinco 

décadas, vêm demonstrando que o interesse dos humanos pela região antecedeu, e muito, a 

chegada dos europeus. Sabe-se que esta região é habitada desde, pelo menos, 10000 AP 

(MILLER, 1987, p. 60-64) até os dias atuais, sendo que já por volta do ano 1000 AD são 

encontrados vestígios da existência de populações complexas e de alta densidade demográfica 

habitando a Amazônia Central (LIMA, 2008; MORAES, 2013), o Alto Xingu 

(HECKENBERGER et al, 2008) e o Alto Madeira (ZUSE, 2014). 

Especificamente no sudoeste amazônico os levantamentos arqueológicos desses locais 

têm mostrado diversas modificações na paisagem como escavações de canais e poços, 

geoglifos e ruas levantadas que poderiam estar sendo feitas em decorrência da criação de 

campos agrícolas. Além disso, a antiguidade do registro arqueológico (fase Itapipoca 8320 

AP) e os aspectos formais de instrumentos líticos localizados em sítios de terra preta 

(machadinhas, quebra-coquinhos, bigornas, moedores, pilões e mãos de pilão) poderiam estar 

corroborando com a hipótese de que a domesticação de determinados cultivares e/ou a 

agricultura já estaria sendo praticada nessa região no início do Holoceno (CLEMENT, 2006; 

NEVES, 2006; ZIMPEL, 2009). 

O estudo da cultura material realizado por arqueólogos vem contribuindo para uma 

melhor compreensão dos modos de vida das populações que habitaram a região: sua 

organização social, seu controle no uso dos recursos naturais, seus hábitos, etc. 

Nesse contexto de estudos arqueológicos da Amazônia, esta monografia tem como 

intuito divulgar dados, resultados e discussões a partir da análise do material lítico do sítio 

arqueológico Brejo. Este foi identificado e escavado pelos pesquisadores do projeto 

Arqueologia Preventiva nas Áreas de Intervenção da UHE Santo Antônio, realizado pela 

Scientia Consultoria Científica Ltda no ano de 2008 e foi analisado por Cleiciane Noleto no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, durante dos anos de 2012 à 

2014 (NOLETO, 2012-2013; 2013-2014). 
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Foram realizadas pela Scientia escavações em seis setores em unidades de 2x1m, 

onde o objetivo era visualizar perfis amplos, a estratigrafia e a distribuição espacial dos 

materiais arqueológicos. 

Com isto, visamos acrescentar dados referentes ao entendimento das dinâmicas dos 

grupos que trabalharam esse material nessa região do rio Madeira, as possíveis preferências 

de matéria-prima de acordo com sua disponibilidade, lascamento, polimento, uso, 

reaproveitamento, descarte e sua associação à Terra Preta Arqueológica, ao  material 

cerâmico, à estratigrafia e à paisagem. 

Quando propomos uma discussão a respeito dos aspectos tecnológicos desse material 

lítico, cujas datas remetem a ocupações do período do Holoceno Médio ao Holoceno Recente 

(sendo este último marcado pelo aumento da presença dos vestígios cerâmicos), na região da 

bacia do rio Madeira, consideramos importante a contextualização dos conjuntos líticos 

enquanto produto da dinâmica entre grupos humanos e ambiente. 

O intuito das análises da indústria lítica é buscar entender se esses materiais 

correspondem a características técnicas de lascamento e polimento, semelhantes ou diferentes, 

nas diversas camadas, e sua relação com o material cerâmico e, assim, discutir sobre possíveis 

continuidades ou mudanças tecnológicas que possam contribuir nas inferências sobre as 

sociedades pretéritas. 

No capítulo um apresentarei o contexto histórico das primeiras pesquisas sobre o 

material lítico no Brasil e como isso influenciou nas tradições de pesquisas posteriores tanto 

na Amazônia, quanto na própria bacia do rio Madeira. 

No capítulo dois apresentarei a visão teórica aqui adotada para análise do material 

lítico, assim como a utilização do quartzo como fonte de matéria-prima para lascamentos. 

No capítulo três apresentarei as informações sobre o sítio arqueológico Brejo, bem 

como as metodologias utilizadas nas suas fases de estudo: escavação e laboratório. 

No capítulo quatro apresentarei e discutirei os resultados obtidos nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 
 
1. O material lítico e a arqueologia na Amazônia 

 
 
 

A Amazônia é uma região alvo de vários projetos de Arqueologia, sendo que a maior 

parte deles tem como objeto de estudo principal os vestígios cerâmicos. 

Esses estudos têm discutido várias hipóteses de ocupação da floresta desde o final do 

Pleistoceno até os períodos recentes. Dentre elas podemos citar as hipóteses de  Betty 

Meggers, que afirmava a que a floresta amazônica não tinha potencial de sustentar grupos 

complexos e populosos, aplicando as teorias de Evolucionismo Cultural e Determinismo 

Ecológico e classificando os grupos pretéritos, dentro da escala de classificação proposta por 

Service, como bandos (grupos caçadores coletores) e tribos (grupos ceramistas) (MEGGERS, 

1990; 1999 e MEGGERS & MILLER, 2006). 

Donald Lathrap (1975) propôs teorias diferentes para a ocupação Amazônica: a região 

seria capaz de fornecer as condições necessárias para a fixação de grupos ceramistas 

populosos e sedentários nas áreas de várzea e a região entre o rio Madeira e o rio Negro, na 

Amazônia Central, seria uma espécie de centro de dispersão cultural que difundiria inovações 

para o resto da Amazônia. Porém ele não acreditava na sobrevivência de grupos caçadores 

coletores na região antes da existência dos ceramistas, pois eles só sobreviveriam às 

intempéries da floresta com a troca/comércio de carboidratos com os agricultores. Desta 

forma, eles estariam vivendo em regiões de cerrado ao redor da floresta e só teriam adentrado 

nela quando já havia grupos agricultores. 

Para Ana Roosevelt (1994 apud ZIMPEL, 2009) grupos caçadores coletores já 

estariam habitando a região há cerca de 11000 AP, data obtida na caverna da Pedra Pintada, 

localizada em Monte Alegre – PA. Sendo assim, também seria plenamente possível a 

sobrevivência de caçadores coletores na região, apresentando até mesmo os primeiros indícios 

de cultivo de plantas (ROOSEVELT, 1992). 

Outras pesquisas têm aumentado o debate sobre a ocupação amazônica no passado e 

cada vez mais os pesquisadores discordam das primeiras hipóteses em que o ambiente não era 

propício à fixação de grandes grupos e as têm substituído pelas hipóteses em que a região foi 

amplamente habitada por diversos grupos que souberam aproveitar os recursos da floresta   de 



17  

maneira satisfatória, propiciando a fixação de grupos populosos e sedentários. As novas 

pesquisas também estão cada vez mais discordando das antigas hipóteses de Meggers e 

Lathrap sobre a impossibilidade de sobrevivência de caçadores coletores na floresta tropical: 

vários sítios têm apresentado datações antigas para a região amazônica (CALDARELLI et al, 

2005; COSTA, 2009; KIPNIS et al, 2005; MILLER et alli, 1992; NEVES, 2000; 2006; 

OLIVEIRA, 2007; ROOSEVELT, 1992). 
 

No que se refere aos vestígios líticos em ambiente amazônico ainda existem poucos 

estudos, sendo que estes estão principalmente voltados para verificação da antiguidade da 

ocupação na floresta. 

Alguns dos sítios arqueológicos amazônicos conhecidos até o momento e que refletem 

ocupações por grupos pré-ceramistas apresentam datações recuadas (final do Pleistoceno). 

São eles o Abrigo do Sol (14000 AP), no Mato Grosso, o Pedra Pintada (11000 AP), o Gruta 

do Gavião (8000 AP) e a Gruta do Pequiá (9000 AP), no Pará, estes que estão em ambiente de 

abrigo sob-rocha (MILLER, 1987; OLIVEIRA, 2007). 

O Abrigo do Sol é localizado na região do Vale do Guaporé e foi escavado por Eurico 

Miller na década de 1960, durante o PRONAPA. Apresenta a datação mais antiga para 

Amazônia, 14000 AP, apontando uma ocupação por grupos do período Paleoindígena. 

Segundo a descrição do autor, a matéria-prima para confecção dos artefatos existe na 

própria parede do abrigo, provindas de desabamentos. Os granitos, quartzo e quartzito 

ocorrem em forma de seixos e podem ser encontrados no leito de pequenos riachos em frente 

ao abrigo. As matérias-primas utilizadas são basalto, quartzito, quartzo leitoso, calcedônia, 

granito, biotito e arenito silicificado. Os artefatos mais comuns seriam lascas de basalto. Seis 

delas apresentam desgastes em um dos lados que teriam sido resultado de fricção para a 

execução dos petróglifos. Também foram encontradas lascas com retoques por pressão, uma 

lâmina biface lascada apresentando entalhes laterais, raspadores em basalto, quartzito e 

arenito com retoques laterais, percutores em seixo com uma extremidade desgastada em 

quartzito, quartzo e granito. Além disso, sítio também apresenta caroços de palmeira 

carbonizada, nódulos de resina, enterramentos e arte rupestre (MILLER, 1987; OLIVEIRA, 

2007). 
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Figura 1: Artefatos líticos do sítio MT-GU-I em profundidade de 520-540 cm: a-l, o) lascas finas, espessas e 
poliédricas com e sem evidências de uso e retoque; m, p, q) núcleos; n, r) percutores e talhadores (?). Fonte: 
MILLER, 1987, p. 62. 
 
 

 
Na caverna da Pedra Pintada, pesquisada por Ana Roosevelt, foram encontrados 30 

mil vestígios líticos e dentre esses, 24 artefatos associados ao período Paleoindígena, com 

datação de 11000 AP. São eles 10 bifaciais e 14 unifaciais. Entre os bifaciais são citados duas 

pré-formas de ponta de projétil em calcedônia, um biface em quartzo hialino e uma lasca 

retocada bifacialmente em calcedônia. Entre os unifaciais são citados cinco raspadores (quatro 

em calcedônia e um em quartzo), cinco lascas retocadas e quatro lascas de gume bruto em 

calcedônia. 
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Figura 2: Material lítico da caverna da Pedra Pintada. Fonte: OLIVEIRA, 2007, p. 26. 
 
 
 
 

Nela também foram encontrados restos botânicos, faunísticos, carvões, conchas e 

pigmentos minerais que estariam associados aos grafismos nas paredes e teto. Todas as 

espécies vegetais que puderam ser identificadas estão presentes na flora amazônica. Isso 

associado à diversidade de espécies animais identificadas estaria indicando uma opção por 

uma economia variada adaptada aos recursos da floresta, o que facilitaria sua sobrevivência 

(COSTA, 2009; OLIVEIRA, 2007). 

Escavada na metade final da década de 1980, a Gruta do Gavião apresenta datações de 

8000 AP e vestígios orgânicos diversificados em boas condições de preservação. No conjunto 

lítico foram encontradas lascas, núcleos, percutores, entre outros (OLIVEIRA, 2007). 

O sítio Pequiá foi escavado em 1997 pela equipe do Museu Paraense Emílio Goeldi e 

apresentou a data de 9000 AP, além de vestígios orgânicos e materiais líticos, sendo o quartzo 

leitoso a principal matéria-prima utilizada (IDEM). 

Sítios de grupos caçadores coletores localizados a céu aberto também foram 

encontrados no Pará, como é o caso dos sítios Breu Branco 1 e 2, observados por Solange 

Caldarelli et all (2005) e Renato Kipnis et all (2005). Eles estão localizados em locais altos 
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em relação à topografia local (colinas), apresentam as datações mais antigas de 11000 AP 

e o quartzo como principal matéria-prima. Além desses também existem os sítios da Serra 

Sul e do Níquel do Vermelho, na região de Carajás, pesquisados por Wesley C. Oliveira 

(2007), que estão datados em cerca de 6800 AP. 

Fernando Costa (2009) aponta a localização de vinte sítios pré-cerâmicos em areais 

localizados próximos a igarapés da bacia do rio Negro, na Amazônia Central e onde existem 

afloramentos de arenito silicificado. 

Essas ocupações e os vestígios orgânicos nelas encontradas estão indicando uma 

economia baseada nos recursos encontrados na floresta e não em uma especialização de caça, 

pesca ou coleta como se era esperado desses povos. O que se percebe é a sobrevivência destes 

grupos a partir de uma variedade de estratégias combinadas e visando aproveitar ao máximo o 

potencial oferecido pelo ambiente. 

Quanto às pesquisas sobre os vestígios líticos de grupos ceramistas, poucas foram as 

referências encontradas. Neste caso citaremos o estudo realizado por Lucas Bueno & Edithe 

Pereira (2007) no sítio Domingos, no município de Canaã dos Carajás, Pará. 

Foram analisadas 1225 peças, 33% do total coletado. As principais matérias-primas 

observadas foram quartzo, quartzito e granito, sendo também verificadas lateritas, placas de 

óxido de ferro, corantes e em menor quantidade basalto, arenito silicificado e sílex. 

O quartzo e o quartzito se apresentam principalmente na forma de seixos, mas 

podendo ocorrer também como nódulos ou, raramente, como cristais, como é o caso de um 

quartzo hialino. A maior parte do quartzo é do tipo leitoso, em geral de má qualidade e com 

muitas fraturas internas. O quartzito, em geral, também é de má qualidade: friáveis e 

impróprios para o lascamento. Entretanto, mesmo com essas adversidades, é o quartzo a 

principal matéria-prima utilizada para os lascamentos e o quartzito a terceira. Todavia o 

lascamento não é predominante no sítio, pois grande parte dos vestígios encontrados foram 

utilizados em estado bruto. 

Especificamente quanto ao quartzo, sua apropriação se deu em maior parte por 

lascamento, principalmente unipolar e a maioria dos artefatos identificados com gume são de 

quartzo. O quartzito foi utilizado em sua maior parte de forma bruta, seguida pelo lascamento, 

em geral bipolar. Os autores também observam marcas de utilização como a presença de 
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estrias e superfícies alisadas nos corantes e mudança de coloração nas placas de óxido de 

ferro. 

Como já mencionado, a maior parte dos materiais líticos foram utilizados em estado 

bruto, sendo que estão em geral associados à utilização do fogo. Os autores comentam sobre a 

utilização das fogueiras para, além do processamento de alimentos, fragmentar grandes blocos 

que seriam posteriormente macerados até chegarem a pequenos grãos e serem utilizados como 

antiplástico. Isto porque o antiplástico predominante na cerâmica do sítio é o mineral,  sendo 

os grãos de quartzo o principal tipo que ocorre. 
 

 

 
Figura 3: Material bruto com superfície alisada. Fonte: BUENO & PEREIRA, 2007, p. 119. 

 

 

 
Figura 4: Materiais brutos com superfícies alisadas e orifício. Fonte: BUENO & PEREIRA, 2007, p. 119. 
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Também foi observada uma diferença entre o grau de acabamento de alguns 

machados: os com marcas de uso são picoteados, apresentam polimento superficial e gumes 

não muito simétricos, enquanto os que não apresentam marcas de uso estão totalmente polidos 

e perfeitamente simétricos. Um deles, inclusive, foi encontrado junto a um dos sepultamentos 

e apresenta dimensões reduzidas, não sendo por isso, segundo os autores, apropriado para o 

uso. Para eles isso estaria relacionado à existência de uma possível diferenciação social e estes 

artefatos seriam o indicador de status. 

 
 
 

 

 
Figura 5: Lâminas de machado com marcas de uso e sem marcas de uso. Fonte: BUENO & PEREIRA, 2007, p. 122 
e 123. 
 
 
 
 

Os autores não apresentaram imagens dos materiais lascados ou dos tipos de 

lascamento presentes no sítio. 

Podemos citar a sequência de ocupação lítica para a Amazônia descrita de forma 

resumida por Roosevelt (1992): 
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A sequência preliminar abrange, em primeiro lugar, a difusão da ocupação de 

caçadores coletores nômades, tanto nas várzeas quanto em áreas mais altas, no 

final do Pleistoceno; em seguida, algumas das primeiras  manifestações de 

ocupação sedentária, horticultura e cerâmica do Novo Mundo, nas várzeas durante 

o Holoceno; e, finalmente, as sociedades indígenas de tamanho e complexidade 

cultural consideráveis no período pré-histórico tardio. 

Em outras palavras, a hipótese de Roosevelt (1992) é que a ocupação da Amazônia se 

deu primeiramente por grupos pré-ceramistas nômades do final do Pleistoceno e início do 

Holoceno relacionados às ocupações em sambaquis e em áreas altas, como é o caso dos 

sambaquis Taperinha, no Pará e Monte Alegre, em Rondônia e das ocupações na caverna da 

Pedra Pintada (PA) e do Abrigo do Sol (MT). Ente outros vestígios encontrados nesse período 

estariam as pontas de projétil, instrumentos lascados bifacialmente por percussão e objetos 

lascados por pressão, talvez relacionados à caça de animais de grande porte. Em geral, 

segundo a autora, seriam datados entre 12000 e 7000 a.C. (IDEM). 

Em seguida, com ocupações referentes a grupos em estágios iniciais de sedentarismo e 

de cultivo de plantas, assim como possivelmente de aprisionamento/manutenção em cativeiro 

de pequenos animais e com o início da produção cerâmica. Os vestígios encontrados seriam 

pequenas pontas de projétil, raspadores, lâminas, lascas com gumes e objetos para trituração, 

corte e percussão. Seria o período referente de 6000 à 4000 a.C. Esse período também estaria 

indicando transição de uma fase de coleta intensiva de mariscos para uma fase de cultivo 

incipiente, com cerâmica, uma intensificação da subsistência e crescimento populacional 

(IDEM). 

Ainda segundo a autora, o período final seria o das grandes sociedades, com produção 

intensiva de cerâmica, complexidade social e cultivo de plantas e animais. O pouco que se 

sabe sobre o lítico referente a esse período é que, em geral, quando se trata dos objetos 

lascados eles são em maioria expedientes: lascas uni ou bipolares sem retoques ou outros 

tratamentos. Objetos polidos, como machados, mós, pilões, etc e objetos mais produzidos, 

como as contas de colares, tembetás, muiraquitãs, entre outros. 

No entanto se trata de uma visão generalista, uma vez que há diversidade de processos 

de ocupações ocorrendo ao mesmo tempo na Amazônia em seus diversos ambientes.
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1.1 O material lítico da bacia do rio Madeira 
 
 

As primeiras hipóteses de ocupação da bacia do rio Madeira são propostas por Eurico 

Miller (1987 e 1992). Ele afirma que a região do alto Madeira teria o início de sua ocupação a 

partir de 12000 AP, data obtida através de datação relativa (por associação direta com 

vestígios faunísticos referentes a megafauna) no sítio Cai n’água (RO-PV-107), em Porto 

Velho. Neste sítio e em mais dois dessa área, que não foram citados pelo autor, foram 

encontrados percutores, lascas, um artefato com lascamento bifacial, entre outras rochas 

com alterações antrópicas, que ele caracterizou como Complexo Cultural Periquitos. Ele 

também comenta a retirada de esqueletos humanos encontrados em dragas pelos garimpeiros 

dessa área: crânios e restos de mandíbulas, os quais ele atribui ao período Paleoindígena. 

Segundo ele, que ainda segue os pressupostos teóricos de evolução cultural propostos 

para a Amazônia, o seguimento da cronologia estaria em grupos pré-ceramistas que habitaram 

a bacia do rio Jamarí e alguns grupos do alto rio Madeira, que teriam persistido até a chegada 

de grupos ceramistas (MEGGERS & MILLER, 2006; MILLER 1992 e MILLER et  alli, 

1992). 

Em suas pesquisas referentes ao período ceramista, Miller cria para esta região a 

subtradição Jatuarana, que faria parte da Tradição Polícroma da Amazônia. Essa subtradição é 

caracterizada por 32 sítios nas margens do Madeira, dos quais o autor aponta os sítios 

Teotônio e Porto Seguro/Santa Paula, localizados um em cada margem da cachoeira do 

Teotônio e o sítio Igapó-I, na margem direita da cachoeira do Santo Antônio, como os mais 

complexos. O autor explica essa consideração pela facilidade de pesca nessa área em 

decorrência dos modelos migratórios dos peixes e quelônios no período da desova, que 

ocorrem rio Madeira acima. As datas publicadas pelo autor e atribuídas à subtradição 

Jatuarana são de 2730 AP no sítio Teotônio e 2340 AP no sítio Igapó-I (MILLER, 1992), 

porém estas datas já foram contestadas por outros autores que pesquisaram esses sítios e 

outros da região e verificaram que a subtradição é bem mais recente: 700 d. C. (ALMEIDA, 

2013; ZUSE, 2014). 

No que se refere ao material lítico associado a essa subtradição o autor apenas 

descreve a forma dos machados e cita a existência de contas cilíndricas perfuradas. 

Em pesquisa realizada na bacia do rio Jamarí, RO, Miller aponta ocupações pré- 

ceramistas datadas de cerca 8300 AP com objetos líticos em quartzo, calcedônia e basalto, as 
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quais   ele   denomina   fase   Itapipoca.   Logo   após   esse   período se apresenta outra 

ocupação, a fase Pacatuba, com características semelhantes e depois dessa, segue-se com 

uma fase lítica em terra preta, e que a princípio não tem relação com vestígios cerâmicos, 

que foi chamada fase Massangana. A cerâmica se apresenta em níveis estratigráficos 

acima da base onde se termina a Massangana, que persiste e se encontra associada aos 

primeiros vestígios cerâmicos, ainda em terra preta. As datações obtidas para o início da fase 

estão em cerca de 5000 AP (MILLER et alli 1992). 

As fases líticas foram apenas superficialmente descritas pelo autor da seguinte forma: 
 

Fase Itapipoca (8320-6970 AP): possui 163 peças em calcedônia, quartzo, rochas 

cristalinas e basalto. Os artefatos são raspadores laterais e terminais, percutores 

com evidência de uso, lascas com e sem retoques e núcleos esgotados. 

Fase Pacatuba (6090-5210 AP): possui 619 peças em quartzo, que representa a 

maior quantidade, calcedônia, rochas cristalinas e basalto. Os artefatos são 

raspadores pequenos, lascas e microlascas, algumas com evidência de 

microlascamento pelo uso, percutores e núcleos. 

Fase Massangana (4780-2640 AP): possui 692 peças em rochas cristalinas 

(principal matéria-prima), calcedônia, quartzo e laterita. Os artefatos são lascas e 

microlascas em quartzo, principalmente, raspadores pequenos, bigornas, pilões e 

mãos-de-pilão toscas, núcleos, percutores, moedores impregnados de corante e 

pedras corante de hematita. Algumas raras lâminas de machado picotadas, 

lascadas, mal alisadas, pequenas e toscas. (MILLER et alli 1992, p. 36-38). 

Itapipoca e Pacatuba seriam de caçadores coletores pré-ceramistas e Massangana de 

agricultores incipientes com início no período pré-cerâmico e fim no período ceramista. 
 

 

Figura 6: Líticos da fase Itapipoca apresentados em Miller et alli, 1992, p. 54. 
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Figura 7: Líticos das fases Pacatuba e Massangana apresentados em Miller et alli, 1992, p. 54. 

 

 

 
Figura 8: Líticos da fase Massangana apresentados em Miller et alli, 1992, p. 54. 



28  

Ainda são poucos os pesquisadores que se dedicam ao estudo do material lítico 

arqueológico proveniente da Amazônia e a maioria dos estudos é referente aos sítios 

encontrados no estado do Pará. A maior parte se refere a sítios arqueológicos do período de 

transição entre o Plestoceno-Holoceno, sendo que quase não encontramos estudos sobre o 

material lítico de grupos ceramistas. 

Além disso, vale observar que as pesquisas relacionadas ao material lítico do alto 

Madeira seguem a tradição de estudo implantada pelo PRONAPA, onde apenas são 

observados os aspectos morfológicos e a partir deles se conclui sobre os aspectos funcionais. 

Não são observados aspectos tecnológicos e/ou tipológicos para que se possa argumentar 

sobre as funções dos artefatos. Nada consta sobre a cadeia operatória dos mesmos, ou sobre 

a relação deles com as características do ambiente em que está inserido ou com a cerâmica 

encontrada em um mesmo sítio. 

Outro ponto importante a ser observado é que a distância da cachoeira de Santo 

Antônio, onde em suas proximidades localizamos o sítio aqui estudado, Brejo e a foz do rio 

Jamarí, rio onde são encontradas as fases líticas acima citadas, é de 63,02 km, em linha reta 

(Figura 09). 
 

 

 
Figura 9: Distância entre a cachoeira de Santo Antônio e a foz do rio Jamari. 
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Considerando que os vestígios líticos encontrados no Brejo (NOLETO, 2013/2014) 

podem ser semelhantes aos descritos por Miller et alli (1992), não descartamos a 

possibilidade da rede de trocas proposta em Fernando Almeida (2013) e Silvana Zuse (2014) 

para a região do alto rio Madeira. 

Todavia, os dados apresentados para os vestígios cerâmicos apontam diferenças entre 

essas duas áreas: na cachoeira do Teotônio, à jusante da cachoeira de Santo Antônio e na 

extensão do rio Madeira adiante seria encontrada a sub tradição Jatuarana e na extensão do rio 

Jamari até antes de sua foz seria encontrada a tradição Jamari. Entre a foz do rio Jamari (no 

rio Madeira) e a foz do rio Candeias (no rio Jamari) haveria uma área vazia de sítios 

arqueológicos, chamada por Almeida (2013) de buffer zone, que seria temporariamente 

rompida indicando alternações de proximidade e distância entre os grupos que habitavam 

essas duas áreas (Figura 10). Estes dados apresentados pelo autor indicam uma diferenciação 

das culturas encontradas nos rios Madeira e Jamari, pelo menos no que se refere ao material 

cerâmico. 
 

 

 
Figura 10: Fases subtradições e tradições cerâmicas encontradas nas margens do alto Madeira e no baixo curso dos 
afluentes deste rio. Fonte: ALMEIDA, 2013, p. 110. 
 

Ainda não se pode dizer o que estaria indicando essa zona “vazia” entre essas duas 

áreas. Apenas estudos posteriores podem verificar melhor esses dados. 
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CAPÍTULO 2 
 
2. As primeiras pesquisas sobre o material lítico no Brasil - as Missões e o 
PRONAPA 
 
 

Dentre os primeiros estudos arqueológicos voltados para os vestígios líticos no Brasil 

podemos citar as pesquisas realizadas por Laming-Emperaire, a partir da década de 1950, que 

buscava por sítios antigos, e na década de 1960 as pesquisas relacionadas ao 

PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas), que também estudaram os 

vestígios líticos que ocorriam nos sítios de grupos pré-ceramistas por eles registrados 

(PROUS, 2007; SCHMITZ, 2007). 

Pedro I. Schmitz (2007) se refere as duas tradições iniciais de pesquisas do material 

lítico aplicadas no Brasil. A primeira seria a francesa, realizada pela Missão Franco-brasileira, 

que seria mais estruturada e com discussões regulares sobre sua aplicação e a segunda seria de 

origem americana, mais autônoma e menos estruturada, aplicada pelo PRONAPA (p. 21). 

Os trabalhos realizados pela missão franco-brasileira ocorreram primeiramente no 

litoral brasileiro, com o estudo de sambaquis e abrigos em São Paulo e no Paraná, que gerou a 

primeira publicação brasileira sobre estudo do material lítico, o Guia para estudo de indústrias 

líticas da América do Sul, desenvolvido por Laming-Emperaire em 1967. Este Guia apresenta 

discussões sobre os problemas relacionados às terminologias e tipologias líticas utilizadas na 

época, um glossário explicando o que são as terminologias e quando devem ser utilizadas, 

uma proposta para método de análise das indústrias líticas, assim como ilustrações 

explicativas sobre o assunto. O Guia atualmente ainda é utilizado como referência para 

estudos. 

Posteriormente as pesquisas passaram a ocorrer também no estado de Minas Gerais, 

que despertou o interesse dos pesquisadores após a descoberta de esqueletos que estariam 

relacionados à megafauna e com datações aproximadas de 10000 anos (PROUS, 2013, p. 37- 

40). 

A metodologia utilizada nas escavações era feita a partir da decapagem de superfícies 

amplas por níveis naturais, com registro detalhado de cada nível. As análises do material eram 

feitas  através  dos  aspectos  tipológicos  e  tecno-funcionais,  com  descrições  e desenhos 

detalhados dos artefatos representativos. As interpretações se davam por âmbitos regionais 
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locais das características dos vestígios. O principal objetivo deste método é gerar informações 

através da evidenciação da espacialidade dos vestígios no local em uma perspectiva temporal, 

respeitando os estratos onde eles se encontram (ALVES, 2002). 

Esta missão deixou a conhecida tradição de pesquisa da chamada “escola francesa” no 

Brasil, que ainda é adotada em alguns projetos, como acontece com as pesquisas da 

FUNDHAM no Piauí, da UFMG em Minas Gerais e da Missão Franco-brasileira que ocorreu 

até 2012 no Mato Grosso. 

Sob a perspectiva do PRONAPA, liderado pelos norte-americanos Betty Meggers e 

Clifford Evans, os trabalhos com o lítico eram diferentes. Isto ocorreu porque inicialmente 

esse programa era voltado para o estudo da dispersão cerâmica tupiguarani no Brasil, não 

tendo uma estratégia de estudo para os vestígios líticos. Havia uma ideia pré-concebida de que 

dificilmente seriam encontrados vestígios de grupos pré-ceramistas (DIAS, 1994; SCHMITZ, 

2007). 

As premissas utilizadas pelos pesquisadores inseridos nesse programa eram a de 

caracterização dos vestígios arqueológicos de acordo com os conceitos de tradições, fases e 

tipos, sendo definidos como: 

Tradição: um grupo de elementos ou técnicas com persistência temporal, 

implicando relação histórica entre os sítios ou fases incluídas. 

Fase: qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, etc. 

relacionados no tempo e espaço em um ou mais sítios. 

Tipo: um grupo de características comuns que distinguem determinados artefatos de 

outros semelhantes. (CHMYZ, 1976, p. 145, 131 e 144). 

A prática de campo era definida por escavações de “cortes estratigráficos” desde 1 x 1, 

1 x 2, a 2 x 2 m, por níveis artificiais de 5 em 5 ou 10 em 10 cm, desde que fossem retirados 

elementos suficientes para um tratamento estatístico básico em laboratório, conhecido como 

seriação. Procedimentos estes pensados para o estudo de sítios cerâmicos, que era o objetivo 

inicial do projeto (SCHMITZ, 2007). 

Segundo Adriana Dias (1994), os conceitos nas classificações foram utilizados 

desligados do corpo teórico de sua origem, o histórico-culturalismo, e isso tornou as pesquisas 

do PRONAPA como apenas um levantamento classificatório de fases e tradições, sem 

aprofundamento do conhecimento sobre os sítios, sendo que era suficiente dar nomes ao que 

era desconhecido. 



31  

Os vestígios líticos não eram considerados úteis para auxiliar na caracterização e 

definição das fases dentro das tradições, logo se limitavam a descrevê-los como mais um 

elemento dentro das mesmas, sem se preocupar com técnicas de produção, uso, descarte, 

tipologia, etc. Mesmo a terminologia ficava ao arbítrio de cada pesquisador (SCHMITZ, 

2007). 

A análise do material lítico realizada pelo Programa era restrita a características 

formais e funcionais, não sendo verificadas as modificações culturais. O estudo de culturas 

pré-ceramistas era levado em segundo plano (DIAS, 1994). 

Entretanto alguns problemas passaram a surgir durante as pesquisas do PRONAPA, 

pois não se sabia como proceder com os sítios pré-cerâmicos que eram identificados, ou com 

sítios cerâmicos que apresentavam quantidades expressivas de lítico. Assim, passou-se a 

utilizar a metodologia estabelecida para a cerâmica, de tradição, fase, tipo e seriação, também 

para os vestígios líticos, sendo eles organizados em grandes tradições, divididas em fases, 

com o objetivo de mostrar sua distribuição no tempo e espaço e não se considerando as 

particularidades de compreensão dos vestígios (DIAS, 1994; SCHMITZ, 2007). 

Dentre as grandes tradições líticas criadas estão Umbu, Humaitá e Itaparica. Tendo 

cada uma delas um “artefato-guia” para sua definição. Umbu: pontas de flecha, Humaitá: 

instrumentos bifaciais em forma de boomerangue e Itaparica: instrumentos plano-convexos 

que ficaram popularmente conhecidos como lesmas. 

Abordagens de pesquisas posteriores criticam essa metodologia utilizada e discordam 

parcialmente das interpretações realizadas, como é o caso de Dias (1994), que aponta para a 

inexistência das tradições Umbu e Humaitá, relacionando-as como conjuntas. A autora ainda 

afirma que a utilização dos “artefatos-guia” limita as possibilidades de interpretação do 

registro. 

 
Os principais representantes do PRONAPA nos estudos dos vestígios líticos foram 

Eurico Miller, Pedro Mentz Ribeiro, a equipe do Instituto Anchietano de Pesquisas e Igor 

Chmyz (SCHMITZ, 2007). 

 

2.1 Análise do material lítico: abordagem tecnológica e o lascamento em quartzo 

 
Novas metodologias e perspectivas de análise do material arqueológico têm sido 

empregadas no Brasil principalmente baseadas nos estudos de Marcel Mauss, André Leroi-



32  

Gouhran, Jacques Tixier e Eric Böeda sobre objeto técnico, sua gênese e cadeia operatória: a 

abordagem tecnológica (ALMEIDA, ARAÚJO & ALBRY, 2003; FOGAÇA & BÖEDA, 

2006; FOGAÇA & LOURDEAU, 2006 e VIANA, 2006; 2011). 

Essa perspectiva visa entender processos tecnológicos e modos de fabricação dos 

objetos, assim como o indivíduo que o produziu, através dos gestos empregados na matéria, 

que representa a tradição cultural do grupo a que pertence em determinado tempo e espaço 

(ALMEIDA, ARAÚJO & ALBRY, 2003). 

De acordo com os estudos referentes aos processos tecnológicos, os objetos técnicos 

são vistos como “informantes” de estratégias de mobilidade, elementos de representações 

particulares, do saber-fazer de determinados grupos e sobre os conhecimentos transmitidos 

tradicionalmente (FOGAÇA & BÖEDA, 2006). Eles seriam 

...produtos da inteligência humana, como resultado de um processo técnico determinado, 

concebido tendo em conta não só as escolhas, opções, saberes e a própria tradição 

tecnológica do artesão, mas também as limitações inerentes ao contexto específico que o 

produz. (ALMEIDA, ARAÚJO & ALBRY, 2003, p. 301). 

A abordagem tecnológica permite um maior domínio da antropologia, em especial no 

que se refere aos processos técnicos de confecção de instrumentos. Esses estudos tecnológicos 

buscam obter informações da gênese dos objetos técnicos através das dimensões sincrônicas e 

diacrônicas (FOGAÇA & BÖEDA, 2006). 

A dimensão sincrônica está relacionada à individualidade e especificidade do objeto 

técnico dentro da cadeia operatória. O objeto é consequência de uma criação técnica e possui 

informações sobre etapas anteriores da formalização do seu estado atual. Ele é 

predeterminado pelas ações anteriores à sua confecção e pode determinar as ações posteriores. 

Cada etapa dentro da cadeia operatória apresenta vestígios específicos que nos permite 

agrupá-los em conjuntos correspondentes as suas especificidades (FOGAÇA & LOURDEAU, 

2006, p. 268). 

A dimensão diacrônica diz respeito à evolução dos objetos técnicos, desde sua forma 

abstrata na mente humana ao seu estado concreto, que resultaria em linhagens técnicas. Esta 

dimensão seria alcançada através da percepção dos gestos técnicos empregados nos objetos e 

a gênese dos mesmos (IDEM, p. 269). 
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2.2 Cadeia operatória 
 
 

Talvez a mais importante etapa em uma investigação arqueológica utilizando a 

abordagem tecnológica seja a verificação da cadeia operatória dos vestígios. 

A primeira fase da investigação é o reconhecimento das matérias-primas, pois estas 

podem nos informar sobre fontes de provisão das mesmas e, consequentemente, estratégias de 

mobilidade para isso, em vista que nem todo tipo de rocha é utilizável na elaboração dos 

objetos (ALMEIDA, ARAÚJO & ALBRY, 2003). 

Segundo Sibele Viana (2006), a aquisição das matérias está relacionada a um esquema 

conceitual de escolha, pois a produção de um objeto requer um planejamento mental prévio 

que está interligado com o tipo de matéria-prima a ser utilizada: diferentes tipos de rochas são 

mais adequados a confecção de um ou outro objeto. 

Dentre as variáveis que a autora cita e que podem influenciar na escolha das matérias- 

primas estão a qualidade, a abundância e a facilidade de aquisição das mesmas, pois estas 

características podem permitir a elaboração de estratégias de aquisição. Outro quesito 

importante é o contexto social relacionado a tradição cultural da qual o grupo faz parte 

(IDEM). 

A segunda etapa é referente ao reconhecimento das formas de transformação da 

matéria lítica. Ela pode ser observada através do estudo dos atributos, métodos de 

remontagens, métodos de tipologia e estudos experimentais (ALMEIDA, ARAÚJO & 

ALBRY, 2003). 

São reconhecidas duas categorias de transformação das matérias líticas: a debitagem e 

a façonnage. 

A debitagem consiste em produzir retiradas, em detrimento de um bloco, que servirão 

imediatamente como instrumento ou que serão objeto, num segundo momento, de uma 

transformação em instrumento. 

O façonnage consiste na redução por etapas sucessivas de um bloco de matéria-prima 

tendo em vista conseguir um instrumento ou matriz cujas bordas serão, num segundo 

momento, arranjadas para a obtenção de vários instrumentos. (FOGAÇA & BÖEDA, 

2006, p. 675 e 676). 

A observação dos estigmas deixados nos processos de transformação da matéria 

permite a reconstituição das modalidades de aplicação da força e os métodos de confecção 
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dos objetos. Também permite reconhecer, até certo ponto, gestos e critérios de determinação 

das técnicas utilizadas, assim como o saber fazer específico daquele momento, área 

geográfica e sociedade, as dificuldades técnicas e o tempo utilizado na produção (ALMEIDA, 

ARAÚJO & ALBRY, 2003). 

A terceira e última etapa diz respeito aos modelos de abandono e movimentações pós- 

deposicionais dos vestígios. 

Ela está relacionada a análise espacial dos vestígios no sítio e no território, permitindo 

o reconhecimento do objeto em relação ao seu local de abandono, o que possibilita a detecção 

de áreas de atividades específicas. Também permite a observação de possíveis alterações 

tafonômicas no sítio. 

É fundamental por permitir, ainda, o reconhecimento de territórios e modalidades de 

aquisição das matérias líticas de determinado grupo (IDEM). 

 
 

2.3 Metodologia de análise do material lítico do Brejo 
 
 

Para a realização das análises de laboratório do material lítico do sítio Brejo, foram 

seguidas as premissas adotadas no projeto “Persistências e mudanças na tecnologia lítica 

empregada pelos grupos pré-coloniais do Alto rio Madeira, RO”. 

Foram realizadas as etapas de higienização (limpeza das peças), triagem (separação 

dos vestígios arqueológicos e dos naturais), inventário (numeração das peças1) e análise dos 

materiais, a partir da chave de classificação presente no Anexo. 

A ficha de análise utilizada foi desenvolvida mediante a pesquisa desenvolvida pela 

Prof. Valéria Silva no âmbito do projeto acima citado e tem por finalidade obter informações 

relativas aos processos técnicos de produção dos materiais líticos do Brejo: identificar e 

caracterizar aspectos relacionados atributos que sirvam na discussão sobre possíveis 

estratégias de escolha e obtenção de matérias-primas, sua relação com as tecnologias de 

produção empregadas e com o tipo de artefatos resultantes destas escolhas, assim como 

possíveis áreas de atividade. 
 

 

1 Devido a maior parte da matéria-prima dos líticos ser quartzo, numerar as peças se mostrou uma alternativa 
indispensável para que se pudesse verificar possíveis associações de peças de diferentes níveis e unidades sem 
que se perca a informação de sua proveniência original. Esse processo tem permitido maior segurança no 
entendimento das relações dos materiais líticos com a estratigrafia e a dinâmica de ocupação do sítio. 
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A Chave de Classificação (Anexo 1) é composta por 20 atributos distribuídos em 

“Identificação da peça”, “Atributos genéricos”, “Atributos de lascamento” e “Atributos para 

corantes minerais”, em vista que “Atributos para corantes minerais” foi utilizada apenas  para 

a análise dos vestígios em laterita que apresentaram, ou não, marcas de utilização. 

Em Identificação da Peça estão presentes as informações como o nome do sítio, a 

identificação da unidade e do nível a que pertence a peça e a numeração da mesma. 

Em Atributos genéricos são informados a matéria-prima, a natureza da transformação 

do vestígio, que indica qual o tipo de apropriação utilizada (lascamento unipolar, bipolar, 

polimento, etc.), o estado de preservação, as dimensões (comprimento, largura e espessura), o 

suporte, a presença ou não de córtex, outras alterações superficiais (sinais de queima, pátina, 

etc.) e o tipo de vestígio (se núcleo, lasca, lasca bipolar, fragmento de lascamento, etc.). 

Os Atributos de lascamento informam sobre o tipo de talão, o ângulo entre o talão e a 

face externa, a terminação da lasca, o número de negativos de retiradas anteriores, a direção 

das cicatrizes e o tipo de núcleo. 

Nos Atributos de polimento estão presentes categorias como número de faces 

utilizadas, tecnologia, estrias e qualidade da matéria-prima. 

 
 

2.4 O quartzo e o lascamento bipolar/sob bigorna 
 
 

O quartzo é principal matéria-prima de lascamento utilizada no sítio arqueológico em 

estudo, ele representa 74,85% do total, assim como o lascamento bipolar é sua principal forma 

de transformação (NOLETO, 2013-2014). Desta forma apresentamos algumas considerações 

sobre esta matéria-prima e sobre esse tipo de lascamento. 

O quartzo é um tipo de rocha silicosa, encontrada em todo o Brasil e por isso, junto ao 

sílex, é o material mais utilizado no período pré-colonial, porém raramente objetos dessa 

matéria-prima estão citados ou descritos em publicações por serem considerados medíocres 

por parte dos pesquisadores. Seu lascamento apresenta particularidades devido a sua estrutura, 

que reaciona os impactos de forma diferente de outras rochas, produzindo vários produtos de 

lascamento com apenas um impacto (MOURRE, 1996; PROUS, 2004; PROUS et al 2009- 

2010). 
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O quartzo é um mineral constituinte de outras rochas. Suas propriedades físico- 

químicas lhe dão uma resistência muito alta, o que permite ser um dos minerais mais 

abundantes em vários tipos de rochas, como ígneas, vulcânicas ígneas, metamórficas e 

sedimentares. Há também a possibilidade do quartzo aparecer em estado isolado, como é o 

caso de cristais automorfos (quartzo hialino) e de cristais xenómorfos (quartzo de veios) 

(MOURRE, 1996). 

O quartzo hialino, ou translúcido, ocorre em diversos contextos geológicos. Em 

condições favoráveis ele pode se desenvolver ao longo de um diagrama característico de 

forma hexagonal. Suas dimensões são centimétricas, mas podem, em alguns casos ser 

métricas. Seu lascamento requer habilidade, pois ele quebra com facilidade sendo necessário 

que se lasque em certas direções. As quebras podem acontecer por divisões ou fraturas. As 

divisões ocorrem da precariedade das ligações atômicas ao receberem energia e as fraturas são 

geradas por fatores externos, como tensões mecânicas (IDEM). 

O quartzo de veios, ou quartzo leitoso, envolve uma variedade de aglomerados 

monocristalinos de cristais de quartzo xenomorfos. Seu polimorfismo está ligado a variações 

de dimensão, cor e estrutura dos cristais que lhe constituem. As diferenças de cor são 

referentes às impurezas contidas neles e as dimensões variam de acordo com a temperatura na 

formação dos veios: altas temperaturas tendem a torna-los mais translúcidos e 

monocristalinos, enquanto médias e baixas temperaturas formam cristais de dimensões 

maiores com estrutura granulada (IDEM). Como matéria-prima lítica, é possível observar 

certas constâncias no lascamento do quartzo. 

Ele é considerado por muitos pesquisadores como “pobre” ou “impróprio para o 

lascamento”. A principal causa dessa reputação é sua frequência de fraturas incontroladas e 

dos acidentes de lascamento que apresenta. 

Lascas do tipo siret podem acontecer quando utilizada percussão direta com percutor 

duro em quartzos de veios. Uma vez que as ondas se propagam em três direções a partir do 

ponto de impacto, a natureza petrográfica dessas rochas permitirá o desenvolvimento de 

numerosas outras direções, planos de interseção e fraqueza, causando esse tipo de acidente, 

que são relativamente frequentes nesse tipo de quartzo (IDEM). 

Fraturas não intencionais relacionadas com a propagação das ondas de choque no 

quartzo  também  são  comuns.  Elas  podem  afetar  o  núcleo  e  as  lascas.  Outros acidentes 
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frequentes estão relacionados à intensidade da percussão aplicada, que podem gerar lascas 

refletidas (IDEM). 

O lascamento bipolar, ou sob bigorna, permite a obtenção de lascas com formas 

predeterminadas a partir de seixos ou blocos. Esta técnica produz quantidades consideráveis 

de detritos, ou fragmentos de lascamento, desde o primeiro impacto. É raro obter lascas 

inteiras por esse método (PROUS, 2004). 

O reconhecimento do núcleo resultante desse tipo de técnica é limitado, em vista que é 

comum eles terem se tornado detritos cujas características são difíceis de identificar como 

núcleo (IDEM). 

Considerando que a quantidade de vestígios de lascamento bipolar (sobre bigorna) se 

apresentou como a mais expressiva no sítio Brejo, nos atentaremos aqui as considerações 

sobre as características do lascamento bipolar nas indústrias brasileiras contidas em André 

Prous et al (2009-2010) resumindo seu conteúdo: 

As bigornas são comuns e numerosas em sítios arqueológicos no Brasil. Elas são 

geralmente identificadas com quebra-coquinhos. 

Há indícios de lascamento sobre bigorna em sítios relacionados ao Paleolítico Arcaico 

na Etiópia, indicando que essa técnica é, provavelmente, antecessora ao lascamento à mão 

livre. 

Apesar de ser um dos métodos mais comuns de trabalho da rocha, o lascamento 

bipolar é tradicionalmente ignorado pelos pesquisadores por ser uma técnica simples. Porém 

isto não significa falta de conhecimento de outras técnicas por parte do lascador. Ela é 

utilizada porque é eficiente e permite a obtenção de qualquer tipo de partes cortantes da rocha. 

O primeiro exemplo de indústria de lascamento bipolar no Brasil citado pelos autores 

está localizado no estado de Minas Gerais, primeiro produtor mundial de cristais 

monocristalinos. Local onde o sílex geralmente é ausente, sendo o quartzo a rocha mais 

disponível que permite a produção de bordos afiados. O lascamento bipolar do quartzo 

compreende também percutores e bigornas em rochas básicas ou granitos (IDEM). 

O segundo exemplo se trata da costa central e sul do Brasil, no Vale do Rio Doce, 

assim como o litoral norte do Uruguai. Nessa região existem veios de quartzo intrusivo em 

rochas cristalinas e diques de basalto e diabásio. Ao sul também são encontradas ágatas  junto 

aos basaltos. Apesar da possibilidade de lascar o basalto, são os quartzos e as ágatas que 
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fornecem os bordos cortantes e as pontas de projétil da região, produzidas, quase que 

exclusivamente a partir de lascamento bipolar (IDEM). 

No Pantanal do Mato Grosso do Sul o lascamento é exclusivamente sobre bigorna e é 

aplicado em diversas matérias-primas, como quartzo, quartzito, calcedônia, hematita, calcário 

e siltito (IDEM). 

Nas regiões do interior do Brasil, onde são encontrados arenitos silicificados de ótima 

qualidade as indústrias são essencialmente à mão livre, com utilização episódica de 

lascamento sobre bigorna (como no médio rio São Francisco, por exemplo) (IDEM). 

Na Amazônia as indústrias são pouco estudadas, mas Rostain (1994 apud PROUS et 

al 2009-2010) identificou a existência de lascamento sobre bigorna em quartzo na Guiana e 

em quartzito na região de Manaus. Há de se mencionar, também que os índios Baniwa, 

no alto rio Negro, usam o esmagamento da rocha para obter dentes de raladores de mandioca. 

Os autores também observam que indústrias de quartzo, seja cristalino ou de veios, e 

de ágatas geralmente estão relacionadas ao trabalho sobre bigorna. 

Os trabalhos sobre bigorna permitem a obtenção de lascas com formas previsíveis a 

partir de blocos de matéria-prima desfavorável, como o quartzo, ou com formas 

desfavoráveis, como é o caso dos seixos que não possuem ângulos favoráveis à percussão. 
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Figura 11: Fratura de rochas no lascamento bipolar. a: posição do bloco a ser lascado; b: cicatrizes de estabilização; 
c: quebra; d: principais produtos. Fonte: PROUS et al 2009-2010, p. 203, tradução nossa. 
 
 

 
Entretanto este tipo de lascamento pode ocorrer também devido a escolha voluntária 

de algumas formas obtidas por esta técnica, a exemplo da utilização do lascamento bipolar em 

sílex e obsidiana, no Panamá, mesmo com os grupos conhecendo a técnica à mão livre 

(IDEM). 

A dificuldade dos pesquisadores em analisar indústrias bipolares está no fato de que os 

produtos de lascamento não apresentam as características comuns ao lascamento unipolar: 

talão, bulbo, ondas de percussão, etc. Os núcleos também não apresentam as características 

clássicas e nem planos de fratura. 
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Figura 12: Fases do lascamento unipolar e bipolar, respectivamente. Fonte: PROUS et al 2009-2010, p. 205, tradução 
nossa. 
 
 

 
Leves pancadas na matéria-prima a ser lascada sobre bigorna permite a retirada de 

pequenos fragmentos e a regulação de sua base para permitir golpes mais violentos que irão 

dividir o bloco. Isso causa o desprendimento de vários pedaços, não permitindo uma 

diferenciação entre núcleo e lascas. A diferenciação que ocorre é apenas entre nucleiformes 

(partes que ainda podem ser lascadas) e produtos mais finos, o s  f r a g m e n t o s  d e  

l a s c a m e n t o  b i polar. Não há diferença entre face interna e externa ou um bloco com 

contrabulbo (a ser identificado como núcleo) (IDEM). 
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Figura 13: Etapas do lascamento bipolar. Fonte: PROUS et al 2009-2010, p. 206, tradução nossa. 
 
 
 
 

Os produtos do lascamento bipolar são identificados com várias faces de ruptura, 

portanto os bulbos geralmente são ausentes. As partes proximais e distais geralmente são 

talões lineares, esmagadas ou puntiformes. No caso do quartzo, os nucleiformes geralmente 

apresentam uma extremidade puntiforme e uma linear (IDEM). 

 
 
 

 

 
Figura 14: Principais produtos do lascamento bipolar. a: peça nucleiforme; b: lasca bipolar. Fonte: PROUS et al 
2009-2010, p. 206, tradução nossa. 
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As marcas deixadas nas bigornas são em geral rasas e em forma de vírgula. 
 

Quando aplicado ao quartzo o lascamento bipolar pode produzir grande quantidade de 

resíduos, principalmente em casos de pouca experiência. O sílex produz menos dejetos e 

nucleiformes mais retangulares (IDEM). 

Também é possível obter facilmente produtos laminares, especialmente utilizando o 

quartzo. Isso pode sugerir a existência de indústrias de lascamento clássico de lâminas em 

quartzo, quando na verdade se trata de lascamento bipolar. 

 
 
 

 

 
Figura 15: Lâmina de quartzo bipolar. Fonte: PROUS et al 2009-2010, p. 207. 
 
 
 
 

Os produtos do lascamento sobre bigorna raramente são façonados ou retocados 

justamente por apresentarem vários tipos de lâminas cortantes necessárias, o que permite 

cortar, raspar e furar com facilidade. Os fragmentos produzidos formam excelentes agulhas e 

os bastonetes excelentes furadores (IDEM). 

Ao que parece aos autores os produtores de indústrias líticas unipolares tradicionais 

teriam investido nesta técnica por uma razão estética e não por eficiência técnica ou funcional. 

Erros de diagnóstico podem ser comuns em lascamento sobre bigorna, como é o caso 

de se pensar que existem dois bulbos, um em cada extremidade da face, entretanto isso só 

acontece, raramente, em lascamentos à mão livre (IDEM). Outro erro que pode ser citado é a 

confusão de peças nucleiformes com núcleos laminares. 

Quanto ao percutor utilizado em lascamentos sobre bigorna, este apresenta marcas em 

suas faces e não em suas extremidades. Essas marcas estão presentes geralmente no centro de 

uma dessas faces. 

As marcas são mais profundas que as da percussão a mão livre, pois o contato é direto, 

puntiforme e linear, enquanto que no lascamento unipolar o contato é tangencial (IDEM). 
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As bigornas apresentam uma superfície central picoteada em uma ou mais faces e 

podem ser confundidas com quebra-coquinhos. Porém suas cicatrizes são lineares, geralmente 

em forma de vírgulas e as vezes puntiforme que caracterizam a utilização para lascamento de 

nucleiformes. Os quebra-coquinhos apresentam superfícies centrais picoteadas e de forma 

esférica (IDEM). 
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CAPÍTULO 3 
 
3. Contextualização do sítio e metodologia utilizada 
 
 

Apresentaremos aqui as características ambientais e geológicas da área onde está 

inserido o sitio arqueológico Brejo e em seguida caracterizaremos o sítio e a metodologia de 

campo utilizada pela Scientia Consultoria Científica. 

 
 

3.1 Localização 
 
 

Localiza-se à 50 m da  margem direita do rio Madeira, próximo à antiga cachoeira 

do Santo Antônio e à Ilha do Presídio (na porção norte do sítio do Brejo é possível à 

visualização da porção sul do sítio Ilha do Presídio), com as coordenadas SAD69 UTM 20L E 

395075/N 9026200 e E395175/N9026200. Encontra-se em área de vegetação aberta, em parte 

alterada pela intervenção humana: plantações de bananeiras, cacau, etc. 

 

 

 
Figura 16: Localização do sítio do Brejo, indicado pela seta em vermelho, em relação a outros sítios nas 
proximidades. Fonte: ZUSE et all 2010. 
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Figura 17: Porção norte do sítio do Brejo avistando a porção sul do sítio Ilha do Presídio. Fonte: TIZUKA, 2009, p. 
3. 
 
 

 
3.2 Vegetação 

 
 

Na área de implantação do sítio Brejo predomina a cobertura vegetal amazônica, sendo 

esta a floresta pluvial. Esta pode ser dividida entre terra firme e várzea. 

As florestas de terra firme da região se caracterizam pela presença de árvores 

espaçadas com altura média de 40m e onde se destacam árvores maiores, como a castanheira, 

tauari, muiracatiara e angelim, que podem chegar até 55m de altura. Dentre as formações 

florestais podem ser observados agrupamentos de palmeiras, como babaçu, inajá e tucumã. 

As florestas de várzea se localizam próximas ao rio em terrenos planos ou pouco 

inclinados, de solos rasos e mal drenados, sujeitos a períodos de inundação. As águas do rio 

Madeira são ricas em nutrientes que fertilizam esses solos. As árvores frequentes são a 

sumaúma, piranheira e jacareiúba, entre outras. 

Devido a facilidade de acesso a essas áreas pelo rio, as florestas de várzea são 

utilizadas com frequência para atividades humanas relacionadas a agricultura e subsistência 

(RIMA, 2005). 

 
 

3.3 Clima 
 
 

Quanto ao clima na região do alto rio Madeira, é predominantemente o equatorial, 

representado por elevadas temperaturas e altos níveis de umidade, além de apenas três meses 

anuais sem precipitações (TIZUKA, 2013). 
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3.4 Hidrografia 
 
 

O rio Madeira está inserido na bacia Amazônia, em área da planície Amazônica. Ele, 

por sua vez, nasce na Cordilheira dos Andes e representa 15% da vazão do rio Amazonas 

(TUCCI, 2007). 

O rio Madeira exerce atividade de erosão de seus antigos depósitos sedimentares e de 

formação de depósitos atuais, o que permite a presença de ilhas e áreas de várzea. Em seus 

períodos de cheia carrega grande quantidade de sedimentos que se depositam nessas ilhas e 

várzeas (COBRAPE, 2006). 

Na área situada na região do alto rio Madeira, localizada entre as cidades de Abunã e 

Porto Velho, Rondônia, o curso do rio apresenta diversas corredeiras e cachoeiras, 

consequências de afloramentos de rochas. Dentre as 19 corredeiras três se destacam por 

possuírem quedas acentuadas, sendo chamadas de cachoeiras. São elas Jirau, Teotônio 

(estas intransponíveis à navegação) e Santo Antônio (TIZUKA, 2013). 

 
 

3.5 Geologia 
 
 

O sítio arqueológico Brejo está implantado sobre sedimentos aluvionares do tipo 

sedimento detríticos mal selecionados com domínio das argilas. Os afloramentos litológicos 

mais próximos ao sítio consistem nas rochas ígneas cuja petrografia corresponde a uma 

variedade de granitos correspondente a três suítes intrusivas: Rondônia, Teotônio e Santo 

Antônio (ADAMY, 2010). 

O mapeamento geológico, no entanto não destaca características importantes para 

entendermos as características do lascamento na região, especialmente do sítio Brejo, que é 

feito basicamente sobre quartzo, leitoso e hialino. 

A partir de levantamentos geológicos se pode perceber que rochas bastante utilizadas 

para o lascamento em outras regiões do Brasil, como o arenito silicificado e o silexito não 

ocorrem nas proximidades da área em estudo, sendo o quartzo a principal matéria-prima com 

aptidão ao lascamento que pode ser encontrada na região. 
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Atualmente, detalhamentos têm sido feitos em função da construção de 

empreendimentos hidroelétricos. Para visualização do contexto geológico em que se insere o 

sítio arqueológico Brejo utilizamos o Mapa Geológico da Área de Influência Indireta do 

Projeto Rio Madeira – Convênio Furnas/CPRM (2004). 



 

 

 

Recorte do “Mapa geológico da área de influência indireta do Santo Antonio” produzido no âmbito do Projeto Rio Madeira num convênio 
entre Furnas e CPRM (2004). Fonte: http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/Mad/Documentos%20Oficiais/Madeira_viab/Santo%20 
Antonio%20anx%20%2000080/TOMO%20D%20-%20Volume%201%20-%203/Desenhos%20AII%20Santo%20 
Ant%C3%B4nio%20Meio%20F%C3%ADsico/geologia_indireta_stoantonio.pdf 
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http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/Mad/Documentos%20Oficiais/Madeira_viab/Santo


49  

 

 

 
 

Litologias das Formações Geológicas adjacentes ao sítio arqueológico Brejo: 

Suíte Intrusiva Santo Antônio: 

Ocorrem três variedades de granitoides: biotita monzogranito de granulação 

grossa, biotita monzogranito de granulação média e quartzo monzonito. São granitoides 

maciços, com exceção de alguns porfiríticos que exibem cristais de feldspatos e 

quartzos. 

É composta por rochas como biotita monzogranito, de cor cinza claro e biotita 

sienogranito de cor rósea e está localizada a montante-sudoeste da cachoeira de Santo 

Antônio, com dimensões de aproximadamente 8 x 9 km. Ocorrem no leito do rio 

Madeira, mais frequentemente na margem direita, na cachoeira de Santo Antônio e seus 

arredores. As rochas biotitas monzogranitos estão afetadas por fraturamentos, que 

aparecem preenchidos por veios de quartzo e raros pórfiros de feldspato. As hornblenda-

biotita monzogranito, de coloração rósea, também apresentam fraturamentos, esses 

preenchidos por veios de quartzo de espessuras milimétricas. Em sua área sudeste, 

onde está localizada a pedreira Rondomar, é notada a presença de rochas híbridas 

resultantes de mistura de magma granítico com máfico (ADAMY, 2010). 
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Suíte Intrusiva Teotônio: 
 

Inclui granitóides e sienitóides divididas em microclínio granitos de granulados 

grossa, microclínios granitos bandados de granulação média, microclínio-quartzo 

sienitos e sienogranitos de granulação média a grossa. Estão localizados ao longo das 

margens da cachoeira do Teotônio, em topografia de terraços fluviais. 

Apresenta dois corpos graníticos: o primeiro, à montante e arredores da 

cachoeira do Teotônio, é composto por biotita sienogranito de cor rósea, de granulação 

grossa, monzonitos acinzentados e sienitos, sendo predominantes os dois primeiros; o 

segundo corpo granítico está situado a montante e arredores da cachoeira de Morrinhos 

e é composto por biotita monzogranito cinza, monzogranito cinza com pontuações rosa- 

claro felsdispáticas, monzogranito cinza porfirítico e biotita monzogranito rosa-claro 

com fenocristais de feldspato (IDEM). 

Suíte Intrusiva Rondônia: 
 

Está nas cabeceiras do rio Candeias. É representada por dois tipos: subsolvus 

subalcalinas, composta por sienogranitos equigranulares, monzogranitos porfiríticos e 

ortoclásio granitos dominantes, e hipersolvus alcalinas, composta por ortoclásio 

sienitos, microssienitos, ortoclásio microgranitos e feldspato-quartzo pórfiros. 

É composta por três corpos: o maciço Caracol, formação Jaci-paraná e formação 

rio Madeira. É caracterizada por biotita sienogranito grosso, porfíritico com intenso 

faturamento, observada no leito do rio Madeira, em confluência com o Jaci-paraná. 

Nessa área, um dos afloramentos rochosos serve de barreira para a corrente de água do 

rio Madeira, desviando seu curso para a margem direita do rio, o que causa acentuada 

erosão dessa margem (IDEM). 

Coberturas sedimentares pleistocênicas: 
 

Formação rio Madeira: caracterizada pelos depósitos fluviais do rio Madeira 

compostos por camada inferior de areia grossa, mal selecionada, ferruginosa, maciça e 

de cor amarelada acima da camada de areia, separada por camada de areia fina 

endurecida e pela presença de camada de cascalho endurecida. Sobre o cascalho há uma 

camada de areia ferruginosa cimentada por óxi-hidróxidos de ferro, colorindo o 

sedimento em ocre-amarronzada (IDEM). 
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Formação Jaci-paraná: Ocorre no topo da sequência sedimentar, num nível de 

cascalho ferruginoso de coloração vermelha-amarelada coberto por areia. É composta 

por depósitos detrito-lateríticos e colúvio-aluviais originados de processos erosivos e 

deposicionais relacionados a ciclos climáticos de alternância entre seco e úmido 

(IDEM). 

Sedimentos Aluvionares Indiscriminados: estão nas margens dos principais rios, 

como Madeira, São Francisco, Jaci-paraná e igarapé do Contra e é composto por 

depósitos de barra em pontal, barras de meio de canal e de carga de fundo (IDEM). 

Depósitos Pantanosos: sedimentos recentes de origem fluvio-lacustre nas 

margens da cachoeira do Santo Antônio. Também conhecidos como lagoas, devido sua 

sujeição a inundações em períodos chuvosos (IDEM). 

 
 

Essas formações geológicas indicam que, mesmo não tendo localizado as fontes 

de quartzo, provavelmente foram utilizados dos veios de quartzos encontrados nos 

granitos para as atividades no sítio Brejo. 

A laterita utilizada pode ser referente as coberturas sedimentares, onde são 

encontradas camadas de cascalho ferruginoso de cor vermelho-amarelado. 

 
 

3.6 O sítio arqueológico 
 
 

O sítio arqueológico Brejo foi localizado durante a execução dos trabalhos da 

empresa Scientia Consultoria Científica Ltda, então contratada para realizar as 

atividades de pesquisa arqueológica para o empreendimento UHE Santo Antônio. Os 

trabalhos foram realizados em 2008 e não houve participação da autora nas escavações. 

Para desenvolvimento da análise com contextualização do material lítico, serão 

apresentado dados referentes à escavação do sítio com base nos relatórios de Michelle 

Tizuka (2009), Ana Cunha (2008) e Silvana Zuse et all (2010). 
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3.6.1 Escavação arqueológica do sítio Brejo 
 
 

O sítio Brejo foi localizado, delimitado e escavado no âmbito do Projeto de 

Arqueologia Preventiva nas áreas de intervenção do UHE Santo Antônio, no qual foi 

utilizada para a fase prospecção uma malha geométrica regular seguindo orientação 

norte e sul ou leste e oeste, onde a cada 100 m se realizou furos testes, com cavadeiras 

tipo “boca de lobo”. Após a localização foi realizado o levantamento de potencial 

arqueológico do sítio, onde foi aplicado um grid com furos testes realizados de 20 em 

20 m a partir de um ponto zero denominado N 1000 e E 1000 (Figura 18). Foram 

realizados 55 furos testes de aproximadamente 40 cm com instrumento boca de lobo, 

sendo retirado e peneirado todo o sedimento a partir de níveis de 10 em  10 cm e 

coletado e armazenado em sacos plásticos o material arqueológico. Os furos foram 

encerrados quando não houve presença de material arqueológico por dois níveis 

seguidos, ou ainda, se houvesse algum impedimento de continuidade, como a presença 

formações rochosas ou de raízes que não foram possíveis de ultrapassar. 

 

 

 
Figura 18: Grid (ou malha) de prospecção aplicado no Brejo. Fonte: Scientia Consultoria Científica. 

 
Foi a frequência de aparecimento do material arqueológico que permitiu a 

escolha dos setores de escavação. 
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Figura 19: Gráfico de frequência de aparecimento de cerâmica. Fonte: Scientia Consultoria Científica. 
 
 
 
 

 

 
Figura 20: Gráfico de frequência de aparecimento de lítico. Fonte: Scientia Consultoria Científica.
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Foram realizadas escavações em seis setores do sítio, na forma de duas unidades, 

postadas lado a lado, com medidas de 1m² cada, através de níveis artificiais de 10 cm e 

utilizando a ferramenta colher de pedreiro nos níveis arqueológicos. Todo o sedimento 

foi peneirado e os materiais arqueológicos armazenados em sacos plásticos, sendo 

separados materiais cerâmicos de materiais líticos e de carvão. Também foram 

realizadas coletas de sedimento para análises de flotação e micromorfologia. Os setores 

de escavação foram organizados da seguinte forma: 

 
 
 

SETOR QUADRAS PROFUNDIDADE 

ATINGIDA 

1 N 1020 E 1059 

N 1019 E 1059 

440 cm 

2 N 980 E 1022 

N 981 E 1022 

80 cm 

3 N 982 E 981 

N 983 E 981 

140 cm 

4 N 1001 E 959 

N 1001 E 960 

180 cm 

5 N 1040 E 957 

N 1041 E 957 

220 cm 

6 N 1003 E 1059 

N1004 E 1059 

290 cm 

Tabela 1: Setores, quadras e profundidades atingidas nas escavações. 
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Figura 21: Topografia do sítio Brejo em 3d, com as indicações das unidades escavadas. Fonte: TIZUKA, 
2013, p. 97. 
 

Aproveitando um terraço de desnível acentuado próximo ao Setor 1 foi aberto o 

Perfil I. O objetivo era a evidenciação da estratigrafia para melhor observação da terra 

preta e dos depósitos aluviais do rio Madeira. A abertura do perfil foi realizada com 

ferramentas como pás, enxadas e ferro de cova, sem peneiramento do sedimento e 

coleta apenas do material que eventualmente era evidenciado (TIZUKA, 2009). 

O Perfil II foi aberto na forma de trincheira de 6x1 m cortando um possível 

montículo e com o objetivo de verificar se era natural ou antrópico.  A escavação 

ocorreu nos moldes do que foi realizado no Perfil I. Na estratigrafia foi observada dois 

períodos de ocupação em terra preta: um em estrato superior, mais recente e a outra, 

mais abaixo, de sedimento escuro com alta densidade de cerâmica, que foi chamada 

terra preta enterrada (IDEM). 
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As datações obtidas para a cronologia do sítio foram as seguintes: 
 

SETOR 
UNIDADE DE 

ESCAVAÇÃO 
NÍVEL (cm) DATAÇÃO 

 
 
 

SETOR 

I 

 
 
 
 
N1022 - E1059 

470-480 1160 ± 40 BP 

590-600 1040 ± 60 BP 

620-630 1120 ± 40 BP 

80-90 760 ± 40 BP 

150-160 890 ± 40 BP 

350-360 1040 ± 40 BP 

SETOR 

III 
N982 – E981 

60-70 

(PERFIL

) 

1390 ± 40 BP 

SETOR 

V 
N1040 – E957 60-70 940 ± 30 BP 

Tabela 2: Datações obtidas dos Setores I, III e V do Sítio do Brejo. Fonte: SANTOS, 2013. 
 
 
 

Setor 1: unidades N 1020 E 1059 e N 1021 e E 1059 
 

Está localizado na elevação de 61,157 m e apresentou baixa quantidade de 

material lítico e poucas cerâmicas estruturadas. Sua estratigrafia é diferente dos demais 

setores por apresentar 13 camadas com cor e textura diferenciadas. Sua profundidade 

atingiu 4,40 m. A camada X foi a que apresentou maior espessura e maior densidade de 

materiais arqueológicos. 

Foi adotada uma medida, em parceria com o empreendedor, para a abertura com 

retro-escavadeira de uma trincheira de 4x14 m para definir e entender melhor o perfil 

estratigráfico. 

 
 

Setor 2: unidades N 980 E 1022 e N 981 E 1022 
 

Encontra-se na área mais alta do sítio, elevação de 64 m, e está muito impactado 

devido à proximidade com a casa do antigo morador. Apresentou pouco material lítico, 

esses associados ao material cerâmico. 
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Setor 3: unidades N 982 E 981 e N 983 E 981 
 

Localizada em uma área de declive apresentou várias árvores frutíferas ao 

entorno. Até o nível 5 apresentou baixa quantidade de material arqueológico. A partir 

desse nível foi observada maior presença tanto de material lítico quanto cerâmico. 

No nível 6 o sedimento passa a mudar de cor, de uma terra preta escurecida para 

um amarelado, onde passa a aparecer uma estrutura de combustão no quadrante 

sudoeste da unidade N 982 E 981 e uma concentração de material lítico em quartzo 

lascado no quadrante nordeste da unidade N 983 E 981. 

A unidade N 982 E 981 também apresentou, no nível 8, uma mancha negra 

observada como uma estrutura de combustão que apresentava materiais líticos, carvão e 

cerâmica queimada em seu entorno. 

 
 

Setor 4: unidades N 1001 E 959 e N 1001 E 960 
 

Localizada em área de plantio de bananeiras e de um leve declive sentido 

nordeste-sudoeste. A frequência de alta quantidade de material arqueológico nesse setor 

se sobressai nos níveis 1 à 8 com o material cerâmico e nos 11 à 18 com o material 

lítico. 

 
 

Setor 5: unidades N 1040 E 957 e N 1041 E 957 
 

Está na parte noroeste do sítio, á 50 m do terraço fluvial, em área de desnível 

acentuado, onde se encontra nas proximidades plantações de bananeiras e cacau. 

Apresentou grande quantidade de material cerâmico e várias lateritas. 

 
 

Setor 6: unidades N 1003 E 1059 e N 1004 E 1059 
 

Aberta em área de um aparente montículo e em função da complexidade 

estratigráfica do Setor 1, localizado à 17 m de distância. 

As quadras estavam bastante perturbadas devido à bioturbação por parte de 

animais e raízes de plantas, chegando a transportar materiais arqueológicos para níveis 

diferentes, como foi o caso de um prego envelhecido, encontrado aos 2 m e um lítico 
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polido aos 2,90 m. 

 
 
3.6.2 Estratigrafia 
 
 

Foram observadas 13 camadas no sítio. São elas: 
 

Camada I: arqueologicamente estéril, de textura compacta, argilosa, mosqueada 

e de cores amarelo-avermelhada (7.5 YR 7/8) e bruno (7.5 YR 5/2). É tida como o piso 

original da ocupação humana. 

Camada II: apresenta os primeiros vestígios arqueológicos e terra preta indígena. 

Tem textura siltosa e pouco espessa. 
 

Camada III: arqueologicamente estéril de textura silte-arenosa e cor clara. Indica 

um sedimento de fonte aluvionar. 

Camada IV: arqueológica de textura siltosa. Apresenta alta quantidade de carvão 

e material cerâmico. 

Camada V: arqueologicamente estéril de textura silte-arenosa e cor bruno clara. 

Indica novamente um sedimento de fonte aluvionar. 

Camada VI: arqueológica de textura siltosa. Apresenta alta quantidade de carvão 

e material cerâmico. 

Camada VII: arqueologicamente estéril de textura argilo-arenosa e cor bruno 
clara. Indica sedimento de fonte aluvionar. 
 

Camada VIII: arqueologicamente estéril de textura areno-argilosa e cor bruno 
clara. Indica sedimento de fonte aluvionar. 
 

Camada IX: arqueológica de textura silte-arenosa. Aparenta ser uma mistura das 

camadas X e VIII ocorrida por algum evento de cheia do rio. 

Camada X: arqueológica de textura silte-arenosa e de terra preta indígena 

enterrada. Apresenta alta densidade de cerâmica e carvões, além de lateritas, 

seixos angulosos de granito e nódulos argilosos. 

Camada  XI:  arqueologicamente  estéril  de  textura  areno-argilosa  e  cor 
b runo clara. Indica sedimento de fonte aluvionar. 
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Camada XII: arqueológica de textura areno-argilosa e coloração bruno clara. 

Apresenta pouca quantidade de material cerâmico e carvões. Indica uma ocupação mais 

recente associada à camada X. 

Camada XIII: camada superficial de textura areno-argilosa e cor bruno. 

Apresenta material arqueológico e carvões, que podem ser recentes. Também 

apresenta muitas folhas e raízes. 
 

 

 
Figura 22: Perfil norte da unidade N1021-E1059, evidenciando as 13 camadas. Fonte: TIZUKA, 2009, p. 10. 
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Figura 23: Desenho do perfil norte da unidade N1021-E1059, evidenciando as 13 camadas. Fonte: TIZUKA, 
2013, p. 102. 
 
 

 
O sítio Brejo foi analisado por Michelle Tizuka (2013) em sua dissertação de 

mestrado, que contribui com dados sobre os processos de formação do atual curso do rio 

Madeira no trecho entre Abunã e Porto Velho, assim como de alguns sítios 

arqueológicos, entre eles o Brejo. 
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A autora cita a complexidade estratigráfica do sítio no Setor I devido a presença 

de camadas formadas por processos antrópicos intercaladas por camadas formadas por 

processos naturais de cheias do rio. 

O Brejo apresenta um paleosolo e uma paleotopografia diferente da atual, sendo 

que no início da ocupação humana havia um barranco íngreme de cerca de 45° e 

argiloso. Ao longo de 400 anos foram depositados pelas cheias do rio cerca de 7m de 

sedimento, taxa que é bastante alta, configurando uma deposição rápida. 
 

 

 
Figura 24: Modelo preliminar proposto para ocupação no sítio Brejo (setor I), com a formação da terra preta 
arqueológica concomitante a períodos de deposição do rio Madeira por volta de 1000 anos antes do presente. 
Fonte: TIZUKA, 2013, p. 104. 
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3.6.3 Material cerâmico 
 
 

As análises do material cerâmico do Brejo aqui descritas foram realizadas por 

Francisco Santos (2011/2012 e 2012/2013) e Silvana Zuse (2014). Foram analisados 

1235 fragmentos provenientes de 3 setores: 1, 5 e 3. 

A tecnologia utilizada para a confecção da cerâmica é a mesma em todos os 

setores do sítio, sendo presentes formas abertas e fechadas, acabamentos de superfície 

como engobo, brunidura, pinturas vermelha e branca e tratamentos plásticos inciso e 

roletado. 

Na etapa de monitoramento foram encontrados 3 recipientes. Estes foram 

analisados pelo autor que chegou a conclusão de se tratar de contexto simbólico, tendo 

em vista que: 

“o R1 é composto por dois recipientes, um se sobrepondo ao outro, 

além de que ambos apresentam indícios de furo na base, e  o 

recipiente R1 apresenta um aspecto preto em seu interior próximo a 

base que pode atestar a queima talvez de ossos humanos. Já o R2, 

além de apresentar uma pintura vermelha e branca e inciso 

escalonado apenas sobre a pintura branca, apresenta um furo na base 

que de certa forma acaba por deixar mais plausível que se trata 

puramente de um contexto simbólico, já que as evidências estão bem 

explicitas no contexto de como os recipientes estão arranjados uns 

aos outros, além de evidência explícitas também nos utensílios.” 

(SANTOS, 2012/2013, p. 84-85). 

Ele observa ainda a semelhança do R2 do Brejo com o R1 da Ilha de Santo 

Antônio, pois esses apresentam similaridades na pintura vermelha e branca e no motivo, 

que é o escalonado, além de apresentarem um furo na base. 

Zuse (2014) aponta a presença de grande quantidade de fragmentos com marcas 

de fuligem e poucos fragmentos com marcas de fermentação. Isto pode indicar a 

predominância de atividades de preparo e consumo de alimentos no sítio. 
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Ela também aponta diferenças no uso dos antiplásticos: nos períodos mais 

antigos era comum o uso de caraipé e carvão e no período mais recente, posterior a 940 

AP, percebe-se a diminuição no uso do carvão e o acréscimo de cauixí, cauixí e mineral 

e alguns fragmentos com antiplástico apenas mineral. A autora ainda observa que outras 

mudanças tecnológicas não foram observadas, porém essa diferenciação poderia estar 

indicando a adoção de novas características técnicas pelo grupo no período mais 

recente, isto relacionado a maior variabilidade cultural registrada na região nessa  época 

e um maior envolvimento em redes regionais de relações e trocas. 

Foi observado um aumento na quantidade de cerâmica no período mais recente, 

que deve estar relacionado ao aumento populacional registrado na região durante esse 

período2. 

A autora associa o conjunto artefatual presente no Brejo à tradição Barrancóide, 

que seria relacionada a presença de grupos de matriz cultural Arawak na região. 
 

 

 
Figura 25: Polimento (a, b), engobo vermelho (a, c, e, f), pintura vermelha e branca (c, d), incisões (h, i), 
tratamento plástico roletado (k, l, m), pintura em negativo (j), marca de folha (g) e fermentação (n). 
Fonte: ZUSE, 2014, p. 251. 
 
 

 

2  Aumento populacional registrado na Amazônia por volta do ano 1000 AD. 
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3.6.4 Sítios adjacentes 
 
 

Outros sítios como Ilha de Santo Antônio e Veneza, além de estarem localizados 

próximos ao Brejo e apresentarem datas aproximadas de ocupação, são citados por Zuse 

(2014) com uma tecnologia cerâmica semelhante a do Brejo, sendo que também foram 

relacionados pela mesma à tradição Barrancóide. 

Os materiais líticos do Veneza foram apresentados por Laura Nisinga (2013- 

2014; 2014) e também apresentam semelhanças ao material lítico do Brejo, sendo 

predominante o lascamento bipolar e o quartzo como principal matéria-prima utilizada, 

assim como a presença de lateritas argilosas com estrias de polimento. Uma 

peculiaridade apresentada pelo Veneza em relação ao Brejo é a presença de peças líticas 

que indicam uma possível indústria local de adornos. 

 
 
 

 

 
Figura 26: Prancha com imagens dos adornos em fase de confecção do sítio Veneza. Fonte: NISINGA, 2014, 
p. .58, 64, 65 e 68.
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CAPÍTULO 4 
 
4. Resultados e discussões 
 
 

O material cerâmico do sítio arqueológico Brejo foi analisado por Zuse (2014) 

e considerado pertencente à tradição ceramista denominada Barrancóide, também 

como um dos sítios onde é possível perceber as influências culturais provocadas pela 

rede de trocas que teria ocorrido ao longo do rio Madeira. 

Através das escavações realizadas no sítio foram identificados ao todo 2104 

vestígios líticos, sendo que destes, 1577 tem o quartzo como matéria-prima, o 

que representa um total de 74,95% do material lítico do sítio. 

 

 

Gráfico 1: Total quantitativo de vestígios líticos por matéria-prima no sítio Brejo. 
 

 
A maior parte desses vestígios em quartzo corresponde as categorias de vestígios 

de lascamento: fragmento de lascamento, lasca, lasca bipolar, lasca retocada e núcleo 

enquanto “outras” se referem às categorias de seixos, placa/ plano de fratura, etc 

(Exemplos no Anexo 2). 

Notamos que a quantidade de fragmentos de lascamento é expressivamente 

superior  a  quantidade  das  outras  categorias.  São  1125  fragmentos  de  lascamento 
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71,25%), 187 lascas bipolares (11,84%), 86 lascas (5,45%), 5 lascas retocadas (0,32%) e 

13 (0,82%) núcleos (Gráfico 2). 

Estes dados estariam indicando que a atividade de lascamento mais presente 

dentre o material analisado é o lascamento bipolar. A alta densidade de fragmentação 

seria em consequência da aplicação desta técnica por produzir muitos fragmentos de 

lascamento, especialmente no quartzo. Sendo assim, observamos que 89,79% dos 

vestígios líticos em quartzo estão diretamente ligados à atividades de lascamento. A 

outra parte é referente a categoria “outros”. 

 

 
 

Gráfico 2: Quantitativo das categorias de transformação do vestígio em quartzo. 
 

 
Os outros 527 vestígios líticos, 26,05% do total, são referentes à matérias-primas 

como siltito, silexito, quartzito, ígneas félsicas, ígneas máficas, laterita, entre outros. As 

transformações identificadas nessas matérias-primas variam. Em geral eles aparecem 

mais relacionados a categorias como: placas/ plano de fratura, seixo bruto, seixo 

fragmentado, material polido, corante mineral, etc. 

Os setores 2, 3 e 4 estão localizados nas áreas mais altas do sítio e foram os que 

apresentaram a maior quantidade de vestígios em quartzo. Isto poderia estar indicando 

que esses setores estão relacionados à áreas de atividades de lascamento dentro do sítio? 

Também devemos considerar que as áreas mais baixas do sítio estão mais expostas à 

erosão fluvial podendo, desta forma, o registro arqueológico ter sido modificado com 

maior intensidade. 

1125; 71,25%

86; 5,45%

187; 11,84%

5; 0,32%

13; 0,82%

161; 
10,20%

200,00%

Transformação do vestígio - Sítio Brejo

Fragmento

Lasca

Lasca bipolar

Lasca retocada

Núcleo

Outras



67  

Transformação dos vestígios líticos identificados 
na camada de terra preta - Sítio Brejo 
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Os dados obtidos na análise do material lítico foram tratados separadamente em 

relação aos materiais líticos da terra preta e o dos solos amarelos3 para verificar se 

haveriam mudanças marcantes entre eles. 
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Gráfico 3: Categorias de transformação do vestígio relacionadas à atividades de lascamento e à atividades 
com a laterita argilosa nas camadas de terra preta do sítio Brejo. 

 
 

 

Gráfico 4: Categorias de transformação do vestígio relacionadas à atividades de lascamento e à atividades 
com a laterita argilosa nas camadas de solos amarelos do sítio Brejo. 

 
 

 
 

3 Consideramos como terra preta os solos que apresentaram colorações escuras de acordo com a Tabela 
de Munsell para verificação de solos e assim foram descritos nas fichas de escavação. Os solos amarelos 
são considerados os de coloração mais clara e amarelada. 
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Ao comparar o quantitativo dos gráficos acima podemos perceber que no sítio há 

mais atividades relacionadas ao lascamento nas camadas de solos amarelos que em 

relação as camadas de terra preta, o que poderia estar indicando uma intensificação nas 

atividades de lascamento durante esse período. 

Atentamo-nos também para a ocorrência dos materiais em laterita (argilosa) com 

marcas de estrias estarem mais relacionadas aos solos amarelos. 

 
 

  

  

 

 

Figura 27: Prancha de lateritas (argilosas) com estrias retiradas da terra preta (setor 3). 
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Figura 28: Prancha de lateritas (argilosas) com marcas de estrias nos solos amarelos (setores 3 e 4). 
 
 
 

Nos setores 2, 3, e 4 foram identificadas as maiores quantidades de material 

lítico e com distribuição semelhante dos mesmos ao longo do perfil estratigráfico. Esses 

setores estão localizados nas cotas topográficas mais elevadas do sítio. São  os locais 

com a maior concentração de material lítico lascado em quartzo e a análise dessas 

concentrações por nível estratigráfico desses setores sugeriu haver um período de 

intensificação das atividades de lascamento nos níveis finais dos solos amarelos e 

iniciais da terra preta, porém com a maior quantidade de vestígios líticos nos solos 

amarelos. 

Outro  ponto  a  ser  observado  na  análise do  material  lítico é  a  dimensão das 

lascas. 
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Figura 29: Dimensão das lascas em quartzo (comprimento x largura). 
 
 
 

A partir do gráfico podemos perceber que a maior parte das lascas estiveram 

entre as dimensões de 1 e 2,5 cm de comprimento por 0,5 e 2,0 cm de largura. Nota-se, 

assim, o tamanho reduzido das lascas em quartzo obtidas nesses processos de 

lascamento, que pode estar relacionado as dimensões do bloco inicial, cuja proveniência 

é possivelmente os veios de quartzo existentes nas rochas graníticas da região. 

Nisinga (2014) identifica no material lítico do sítio Veneza, próximo ao Brejo, 

dimensões semelhantes também associadas a técnica de lascamento bipolar. No sítio 

Veneza, porém, a autora identificou ainda a utilização de lascamento bipolar para 

obtenção de formas específicas sobre nuclei e fragmentos em quartzo, considerando-se a 

possibilidade de se tratarem de adornos. No sítio Brejo essas formas específicas não 

foram identificadas. 

Foi observado também que as lateritas que apresentaram marcas de estrias no 

Brejo pelo uso, especialmente as com textura mais argilosa, também apresentam 

dimensões reduzidas (em geral entre 3,5 cm x 2,5 cm e 1 cm de espessura) e poderiam 

estar sendo utilizados tanto para extração de pigmentos, como para fins de elaboração 

de adornos. 
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Quantidade de vestígios em quartzo por nível - 
Setor 1 - Sítio Brejo 
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A seguir será apresentada a descrição do material lítico por setor escavado. 
 

 

Setor 1 

 

Foram quantificados 90 líticos na escavação das unidades N1020-E1059 e 

N1021-E1059 desse setor, sendo que em quartzo, que é a principal matéria-prima de 

lascamento identificada no sítio, foram encontrados apenas 9 fragmentos de lascamento, 

1 lasca e 1 núcleo, distribuídos entre alguns níveis, o que representa 12,22% do total de 

matéria-prima deste nível. Outras matérias-primas encontradas foram ígneas félsicas, 

arenito, laterita argilosa, óxido de ferro, entre outras. 

Apresentou datações entre 1160 à 760 AP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

  

  

    

   
  

 
 
 

Gráfico 5: Distribuição das peças em quartzo entre os níveis no setor 14. 
 
 

Ao observar a natureza da transformação dos vestígios líticos desse setor 

verificamos pouca atividade de lascamento e a presença de laterita (argilosa) utilizada 

tanto na terra preta, como nos solos amarelos. 

A camada de terra preta é espessa, com 50 cm (do nível 9 ao 13). Apresentou 

grande quantidade de fragmentos cerâmicos. Não foram identificadas lascas e apenas 4 

fragmentos de lascamento. Também foram observadas duas peças de laterita  com 

marcas de estria pelo uso. 

 
 

4 Os níveis não representados neste e nos gráficos posteriores não apresentaram materiais líticos. 
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Transformação dos vestígios líticos  identificados na 
camada de terra preta do setor 1 - Sítio Brejo 
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Gráfico 6: Natureza da transformação do vestígio na terra preta5. 
 
 

Também observamos que todos os fragmentos de lascamento dos níveis de terra 

preta desse setor são em quartzo. 
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Gráfico 7: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima na terra preta. 

 
 

5 
A categoria “Outras” neste gráfico e nos posteriores representa outros tipos de transfomação dos 

vestígios, como: placa/ plano de fratura, seixo fragmentado, matéria-prima bruta, etc. 
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Nos solos amarelos também houve baixa quantidade de objetos relacionados ao 

lascamento, entretanto os valores se apresentaram em quantidade maior que na terra 

preta (Gráfico 8). Além disso, também foi identificado um núcleo bipolar em quartzo 

leitoso. 

 
 

 

 

Gráfico 8: Natureza da transformação do vestígio nos solos amarelos. 
 
 
 
 

Nesses solos verificamos que as atividades relacionadas ao lascamento estão 

ligadas ao quartzo. Identificamos fragmentos de lascamento, lascamento e núcleo 

utilizando essa matéria-prima. 
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Gráfico 9: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima nos solos amarelos. 
 
 
 
 

Também atentamos a grande quantidade de materiais que têm as ígneas félsicas 

como matéria-prima. A principal rocha que representa esses dados são os granitos, que 

ocorrem na forma de placas e sem sinais aparentes de modificação antrópica. 

 

Setor 2 
 

Este setor apresentou um total de 246 peças líticas obtidas na escavação das 

unidades N 980 E 1022 e N 981 E 1022 e destas 197 são em quartzo, representando 

80,08% do total de matéria-prima deste setor. Elas estão distribuídas nas categorias de 

lasca, lasca bipolar e fragmento de lascamento. Ocorreram 7 lascas unipolares, 18 lascas 

bipolares, 1 núcleo bipolar e 172 fragmentos de lascamento. 
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Transformação dos vestígios líticos 
identificados na camada de terra preta do 

setor 2 - Sítio Brejo 
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Gráfico 10: Distribuição das peças em quartzo entre os níveis no setor 2. 
 

 
A maior concentração de vestígios cerâmicos encontra-se nos níveis 1 ao 3 

(TIZUKA, 2009), onde foram observados poucos vestígios líticos. 

A escavação desse setor se deu até o nível 6, sendo que a terra preta foi 

registrada até o nível 4. No último nível de terra preta foi observada as maior densidade 

de produtos de lascamento. 
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Gráfico 11: Natureza da transformação do vestígio na terra preta. 
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Também nesse setor o quartzo é a matéria-prima mais utilizada para atividades 

de lascamento. 

 
 

 

Gráfico 12: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima na terra preta. 
 

 
Nos dois níveis associados aos solos amarelos também se observou lascas e 

resíduos de lascamento. 

 
 

 

Gráfico 13: Natureza da transformação do vestígio nos solos amarelos. 
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Entretanto, a maior densidade de produtos de lascamento é observado nos níveis 

4 e 5, que estaria relacionado a transição do solo escuro da terra preta para os solos 

amarelos. 

Todos os vestígios líticos encontrados nos solos amarelos deste setor têm como 

matéria-prima o quartzo. 

 

Setor 3 
 

Este é o setor com maior quantidade de vestígios líticos, um total de 783 peças 

obtidas da escavação das unidades N982-E981 e N983-E981. Dessas, os vestígios em 

quartzo totalizam 599, representando 76,50% do total de matéria-prima. São 43 lascas, 

126 lascas bipolares e 430 fragmentos de lascamento. 

O setor também o que apresentou a data mais antiga do sítio 1390 AP. 

 
 

 

Gráfico 14: Distribuição do material lítico na estratigrafia - Setor 3. 
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No setor 3 a terra preta ocorre entre os níveis 0 à 5. A partir do nível 5 ocorre um 

considerável aumento na quantidade de vestígios relacionados ao lascamento bipolar, 

visto que a maioria dos objetos se tratam de fragmentos de quartzo. A partir do nível 6 

começam os solos amarelos e percebemos um aumento ainda maior nesse quantitativo, 

que permanece em grande quantidade nos níveis 7 e 8, quando então a quantidade desse 

material diminui. 

 
 

 

Gráfico 15: Distribuição das peças em quartzo entre os níveis no setor 3. 
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Transformação dos vestígios líticos  identificados na 
camada de terra preta do setor 3 - Sítio Brejo 

92 
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A partir do nível 4 há um aumento significativo na quantidade de materiais, que 

atinge o ápice no nível 5 e então fica reduzido a partir do nível 7. 

A terra preta nesse setor é encontrada até o nível 5 e a maior concentração de 

cerâmica está no nível 3. Nota-se assim que o aumento do material lítico acontece na 

proporção em que se diminui o cerâmico e no contato entre a camada de terra preta com 

a dos solos amarelos. 
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Gráfico 16: Natureza da transformação do vestígio na terra preta. 
 

 
Nesses níveis de terra preta foi encontrada uma lasca unipolar retocada de 

quartzo hialino (Figura 30), uma lasca bipolar em quartzo leitoso (Figura 31) e uma 

lasca bipolar em quartzo leitoso com uma reentrância lateral (Figura 32), que podem se 

tratar de instrumentos associados a função de raspar. No entanto não foram analisados 

aspectos relacionados a traceologia dessas peças. 
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Figura 30: Lasca unipolar retocada em quartzo hialino (face interna e face externa, respectivamente). 

 

 

 
Figura 31: Lasca bipolar em quartzo leitoso. 
 
 

 

 

Figura 32: Lasca bipolar em quartzo leitoso com reentrância lateral. 
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Pugliese Junior (2007) apresentou formas semelhantes também em quartzo em 

um trabalho de experimentação, pelo qual ele considerou tais materiais líticos como 

pequenos raspadores utilizados como auxiliares na fabricação de produtos cuja matéria- 

prima principal são vegetais. 

 
Figura 33: Utilização experimental para raspagem de madeira. Fonte: Pugliese Junior, 2007. 

 

Também é possível notarmos que os atributos relacionados ao lascamento têm 

em maioria de matéria-prima o quartzo. 
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Gráfico 17: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima na terra preta. 
 

 
Nos solos amarelos deste setor foram observadas as maiores quantidades de 

vestígios líticos e de atributos relacionados ao lascamento e de lateritas argilosas que na 

terra preta. 
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Gráfico 18: Natureza da transformação do vestígio nos solos amarelos. 
 

 
Vale observar o aumento na quantidade de peças com marcas de estrias nas 

lateritas, que passou de 3 (três) nos níveis de terra preta, para 15 (quinze) nos solos 

amarelos. 
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Gráfico 19: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima nos solos amarelos. 
 

 
Neste setor também foram encontradas bolotas de argila, aparentemente 

queimadas. 
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Apresentou 449 peças líticas obtidas da escavação das unidades N1001-E959 e 

N1001-E960, sendo 363 em quartzo, representando 80,84% do total de matéria-prima. 

São elas 7 lascas, 15 lascas bipolares e 341 fragmentos de lascamento. Apresenta grande 

quantidade de fragmentos de lascamento principalmente a partir do nível 12, onde já 

não há material cerâmico. 
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Gráfico 20: Distribuição das peças em quartzo entre os níveis no setor 4. 
 

 
Este setor não apresentou grande quantidade de material lítico nos níveis de terra 

preta, sendo apenas 83 peças. O material cerâmico foi encontrado até o nível 8 

(SANTOS, 2011-2012). Também podemos verificar uma concentração de    fragmentos 
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de lascamento em quartzo entre os níveis 12 à 15, quando não é mais encontrado o 

componente cerâmico e está relacionado aos solos amarelos. 

 
 

 

Gráfico 21: Natureza da transformação do vestígio na terra preta. 
 

 
O quartzo é a principal matéria-prima para os lascamentos, porém, neste setor, 

foi observada a presença de 3 lascamentos bipolares em silexito. Isto foi percebido 

devido tentativas de lascamento em seixos de rio dessa matéria-prima que deixou lascas 

bipolares como vestígios (Figura 34). 

 
 

 

Gráfico 22: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima na terra preta. 
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Transformação dos vestígios líticos identificados na 
camada de solos amarelos do setor 4 - Sítio Brejo 
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Figura 34: Lasca bipolar em seixo de siltito. 
 
 
 
 
 

Os solos amarelos desse setor apresentaram maior quantidade de vestígios líticos 

em relação aos níveis de terra preta. A maior parte das peças corresponde ao 

lascamento. 
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Gráfico 23: Natureza da transformação do vestígio nos solos amarelos. 
 

 
O quartzo foi a principal matéria-prima utilizada. 
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Gráfico 24: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima nos solos amarelos. 
 
 
 

 
Setor 5 

 

Apresentou 283 peças obtidas na escavação das unidades N1040-E957 e N1041- 

E957, sendo 39 em quartzo, representando 13,78% do total de matéria-prima. Dessas 

encontramos 1 lascamento unipolar, 5 lascamentos bipolares e 33 fragmentos de 

lascamento. Apresentou a data de 940 AP. 
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Gráfico 25: Distribuição das peças em quartzo entre os níveis no setor 5. 
 

 
A maior concentração de vestígios cerâmicos está no nível 7, onde ocorre a terra 

preta enterrada. Os vestígios líticos lascados são poucos nesse nível, tendo apresentado 

grande quantidade de materiais em estado bruto. 

 
 

 

Gráfico 26: Natureza da transformação do vestígio na terra preta. 

Transformação dos vestígios líticos  identificados na 
camada de terra preta do setor 5 - Sítio Brejo 

Laterita argilosa 9 

Outras 43 

Lascamento unipolar 1 

Lascamento bipolar 4 

Fragmento 14 

0 10 20 30 40 50 

Quantidade de vestígios em quartzo por nível do 
Setor 5 - Sítio Brejo 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

1 
1 3 

2 
2 
2 

1 

1 
1  2 
1 

Laterita argilosa 

8 23 

1  2 
1 

4 

2 
2 

Outras 

Lascamento unipolar 

Lascamento bipolar 

Fragmento 

1  
2 

11   
2

 

2 

5 
6 

18 

0 5 10 15 20 25 



91  

Este setor apresentou grande variação nos tipos de matéria-prima, mas o quartzo, 

assim como nos outros setores, se apresentou como o mais utilizado para lascamento. 

 
 

 

Gráfico 27: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima na terra preta. 
 

 
Nos solos amarelos, as quantidades foram semelhantes aos da terra preta quando 

nos referimos aos vestígios de lascamento. 
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Gráfico 28: Natureza da transformação do vestígio nos solos amarelos. 
 

 
A matéria-prima mais utilizada nos lascamentos foi o quartzo. 

 

 

 

Gráfico 29: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima nos solos amarelos. 
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Setor 6 
 

Apresentou 82 vestígios líticos obtidos na escavação das unidades N1003 E1059 

e N1004-E1059, sendo 18 em quartzo, representando 21,95% do total de matéria-prima. 

São 3 lascas e 15 fragmentos de lascamento. 

 
 

 

Gráfico 30: Distribuição das peças em quartzo entre os níveis no setor 6. 
 

 
O setor 6 apresenta a maior densidade de material cerâmico e a menor densidade 

de material lítico lascado. A maior parte dos vestígios cerâmicos estão no nível 6, 

enquanto o material lítico, observa-se a presença de 2 lascas, 1 seixo e 1 seixo 

fragmentado. 
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Gráfico 31: Natureza da transformação do vestígio na terra preta. 
 
 

Há  uma variação nas matérias-primas utilizadas pelo grupo nos níveis de terra 
preta. 
 

 

 

Gráfico 32: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima na terra preta. 
 

 
Os solos amarelos desse setor também apresentaram baixa quantidade de 

material lítico e de materiais relacionados à atividades de lascamento. 
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Transformação dos vestígios líticos  identificados na 
camada de solos amarelos do setor 6 - Sítio Brejo 
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Gráfico 33: Natureza da transformação do vestígio nos solos amarelos. 
 

 
A distribuição dos atributos de lascamento e polimento por matéria-prima 

mostrou variação sobre a utilização das matérias, mas o quartzo permanece como 

principal fonte. 

 
 

 

Gráfico 34: Natureza da transformação do vestígio por matéria-prima nos solos amarelos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
 
Brejo. 

Foram  analisados  1235  vestígios  cerâmicos  e  2104  vestígios  líticos  do sítio 
 

Zuse (2014) descreve o sítio como um dos sítios onde percebemos as influências 
culturais provocadas pela rede de trocas que teria ocorrido ao longo do rio Madeira e o 
material lítico se mostrou como parte importante para percepção de possíveis áreas e 
períodos de intensificação de atividades no sítio. 

Os setores 2, 3 e 4 apresentaram as maiores quantidades de material lítico. Eles 
também apresentaram semelhanças em relação aos outros setores: estão em porções 
altas do sítio, apresentaram quase todo o material lascado em quartzo e, de acordo com 
suas estratigrafias, há um provável período de intensificação das atividades de 
lascamento nos níveis finais dos solos amarelos e iniciais da terra preta, porém com a 
maior quantidade de vestígios líticos nos solos amarelos, o que pode estar indicando a 
utilização específica ou uma preferência da área durante esse período para o lascamento 
de quartzo. 

Observamos ainda o tamanho reduzido das lascas em quartzo obtidas nos 
processos de lascamento e, considerando o proposto por Nisinga (2014) para o sítio 
Veneza, vizinho do Brejo, de que havia ali uma indústria de produção de adornos, 
podemos questionar se algo semelhante não ocorria no Brejo. Também foram 
observadas lascas bipolares de outras matérias-primas, como siltito e silexito, com 
características semelhantes: tamanho e forma, porém provenientes do lascamento de 
seixos de rio. 

Outro fator é a presença das lateritas (sendo utilizadas aquelas com composição 
mais argilosa) com marcas de utilização tipo estrias, pois elas também apresentam 
tamanhos reduzidos e poderiam estar sendo utilizados tanto para extração de pigmentos, 
como para fins de adornos. 

Não foram encontradas as fontes de matérias-primas utilizadas no sítio, mas 
observando o mapa geológico local supomos que os quartzos são provenientes dos veios 
de quartzos presentes na formação granítica da área e as lateritas argilosas podem ser 
provenientes das coberturas sedimentares presentes no local. As matérias-primas 
utilizadas estão relacionadas a geologia local, sendo que o quartzo é a rocha apta ao 
lascamento encontrada em maior abundância. 

Podemos considerar a utilização de algumas peças líticas, por exemplo as 
demonstradas nas figuras 30, 31 e 32, para fins de raspar, assim como foi proposto para 
peças semelhantes, de forma experimental, por Francisco Pugliese Junior (2007). 

A continuidade das pesquisas em relação ao material lítico do rio Madeira em 
sítios próximos ao Brejo, como a Ilha de Santo Antônio, Santa Paula, Teotônio e Garbin 
deve proporcionar novas informações sobre a produção local, assim como a utilização 
dos sítios em seu contexto. 
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ANEXO 1 
 
 

Chave de classificação – Material Lítico 
 

 
Coluna A – Sítio 
Coluna B – Nºda peça 

Identificação da peça 

Coluna C – Unidade de escavação 
Coluna D – Nível 

Atributos Genéricos 
 

Coluna E – Matéria-prima 
0.   Não identificado 8. Silexito 
1. Quartzo Hialino 9. Quartizito 

1.1. Quartzo translúcido 10. Xisto 
2. Quartzo Leitoso 11. Gnaisse 
3. Hematita/ Limonita 12. Rocha Ígnea Félsica 
4. Arenito 13. Rocha Ígnea Máfica 
5. Arenito Silicificado 14. Óxido de Ferro (concentração/pigmento) 

6. Argilito (Material Argiloso avermelhado e compacto) 15. Laterita 
7. Siltito 16. Outros 

 
Coluna F – Natureza da Transformação 

0. Não identificado 6. Polimento 
1. Lascamento Unipolar 7. Picoteamento 
2. Lascamento Bipolar 8. Polimento/Picoteamento 
3. Lascamento/ Polimento 9. Bruto sem modificação (matéria-prima exógena) 

4. Lascamento Uni e Bipolar 10.  Bruto com modificação causada pelo uso 
5. Fragmentação natural ou de Lascamento 

(Não identificável) 
11.  Fragmentação Térmica 

 
Coluna G – Estado de Preservação 

0. Não Identificado 
1. Inteiro (para seixos, lascas e artefatos 
2. Fragmentado 

 

Coluna H – Dimensão máxima (mm) 
Coluna I – Largura máxima (mm) 
Coluna J – Espessura Máxima (mm) 

 
Coluna K – Suporte 

0. Sem informação 
1. Bloco: suporte naturalmente anguloso, geralmente com córtex de intermperísmo 
2. Cristal: apresenta córtex de cristal inalterado 
3. Indefinido: quando o suporte é resultado de atividade prévia de lascamento, não apresentando córtex 
4. Placa: quando a peça teve por matriz um fragmento de rocha sedimentar/ preenchimento de fratura 
5. Seixo: quando o artefato foi elaborado sobre suporte naturalmente arredondado, com córtex de água 
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sem a conotação granulométrica da Geologia 
6. Nódulo 

 
Coluna L – Córtex 

0. Não identificado 3. >50% 
1. Ausente 4. Total 
2. <50%  

 
Coluna M – Outras alterações superficiais 

0. Não Identificado 2. Pátina 
1. Sinais de queima 3. Concreções (oxido de ferro) 

 
Coluna N – Tipo de vestígio 

0. Não Identificado 15. Placa Utilizada 
1. Estilha 16. Seixo Bruto 
2. Fragmento de lascamento/resíduo 17. Seixo Fragmentado 
3. Fragmento de lasca 18. Seixo Utilizado (percutor) 
4. Fragmento de lasca retocada 19. Material polido 
5. Lasca 20. Material Polido fragmentado 
6. Lasca fragmentada 21. Bigorna/ apoio (com orifícios ou estrias) 
7. Lasca – gume polido 22. Almofariz/ Suporte (com superfície plana e/ou deprimida) 

8. Lasca retocada 23. Matéria-prima Bruta 
9. Lasca retocada fragmentada 24. Placa/ plano de fratura 
10.  Lasca siret 25. Lasca Bipolar 
11.  Lasca Térmica 26. Fragmentação natural 
12.  Lasca utilizada fragmentada 27. Núcleo Bipolar/ Nuclei 
13.  Núcleo 28. Corante Mineral 
14.  Núcleo retocado  

 
 

Atributos de lascamento 
 
 
 

Coluna O – Talão 
0. Sem informação 6. Liso 
1. Ausente 7. Linear 
2. Cortical 8. Puntiforme 
3. Diédrico 9. Asa 
4. Facetado 10. Parcialmente ausente 
5. Esmagado 11. Indefinido 

 

Coluna P – Ângulo entre o talão e a face externa 
 

Coluna Q – Terminação da lasca 
0. Sem informação 4. Refletida 
1. Em degrau 5. Retocada 
2. Em gume 6. Plano de fratura (natura da rocha) 
3. Fratura  

 
Coluna R – Número dos negativos de retiradas anteriores 

0. Sem Informação 3. Três 
1. Uma 4. Quatro ou mais 
2. Duas 5. Nenhuma 
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Coluna S – Direção das cicatrizes (em relação ao eixo de debitagem) 
0. Sem informação 3. →←Centrípetos 
1. ↓↓ Paralelos 4. ↑↓Opostos 
2. →↓ Ortogonais  

 
Coluna T – Núcleos 

0. Sem informação 4. Bipolar 
1. Amorfo 5. Globular 
2. Bifacial 6. Piramidal 
3. Unifacial  

 

Para Corantes 
O mesmo das colunas A a Coluna N: Atributos Genéricos 

 
Atributos para Corantes Minerais 

 
Coluna O – Número de faces utilizadas 
1. Uma 4. Mais de três 
2. Duas 5. Cilíndrico 
3. Três  

 
Coluna P – Tecnologia 

0. Não identificada 2. Lascamento e abrasão 
1. Abrasão 3. Outras 

 
Coluna Q – Direção das estrias 

0. Sem informação 2. Perpendiculares 
1. Paralelas/ Sub-Paralelas 3. Aleatórias 

 
Coluna R - Qualidade 
1. Material argiloso avermelhado compacto 
2. Frações de areia e grânulos envoltos por um material argiloso avermelhado – Agregados compactos 
3. Frações de areia e grânulos envoltos por um material areno argiloso avermelhado – poroso 
4. Frações de seixo, areia e grânulos envoltos por um material argiloso avermelhado – agregados 
compactos 
5. Frações de seixo, areia e grânulos envoltos por um material areno argiloso avermelhado – Poroso 
6. Outros 
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ANEXO 2 
 

 
 

“Outros”: Ígneas félsicas classificadas como placas/ plano de fratura. 
 

 
 

“Outros”: classificados como matéria-prima bruta. 
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“Outros”: Arenito classificado como matéria-prima bruta. 
 

 
 

“Outros”: seixos inteiros e fragmentados. 
 

 
 

“Outros”: Quartzo classificado como placa/ plano de fratura. 


