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Resumo 
 

O tema desta tese se direciona ao estudo das populações pré-históricas que 

ocuparam a região de Diamantina, estado de Minas Gerais, Brasil, em horizontes 

cronológicos estabelecidos como Antigo (Pleistoceno/Holoceno Inferior) e Recente 

(Holoceno Superior). Baseado em horizontes de ocupações separados por um hiato 

temporal mínimo de 6.000 anos, este estudo propôs-se a analisar diacronicamente a gestão 

das matérias-primas líticas em três sítios arqueológicos desta região, considerando sua 

interface com elementos específicos reconhecidos no espaço, com o intuito de alcançar a 

percepção sobre a interação destas populações diacrônicas com a paisagem, suas 

percepções sobre as matérias-primas, alterações potenciais de utilização refletidas nas 

indústrias líticas e suas significações. Para tanto, empregamos nos trabalhos de campo e 

gabinete um referencial teórico-metodológico articulado, procedente de estudos de 

tecnologia lítica, e de processos interdisciplinares que relacionam a Arqueologia e algumas 

especialidades das Geociências em dois de seus principais segmentos: a Arqueologia da 

Paisagem e a Geoarqueologia.  A análise diacrônica da gestão das principais matérias-

primas, o quartzo hialino e o quartzito, assim como das demais matérias-primas registradas 

nos sítios arqueológicos em interface com a paisagem e os territórios - compreendidos a 

partir da caracterização do espaço - evidenciaram elementos semelhantes e 

dissemelhantes, os quais originaram interpretações direcionadas a gestão destas matérias-

primas, as cadeias operatórias e a organização tecnológica, e, a função dos sítios 

arqueológicos. Para além, os resultados permitiram, oportunamente, aprimorar a 

compreensão de elementos potenciais na paisagem que possivelmente contribuíram para a 

escolha do local de implantação dos sítios em estudo, bem como, da possível predileção 

das ocupações pré-históricas na Formação geológica Galho do Miguel. Por fim, ao explorar 

as relações entre os sítios arqueológicos em estudo, suas indústrias líticas e o espaço em 

que se inserem, encontramos resultados que proporcionaram a ampliação do conhecimento 

sobre as populações que ocuparam os horizontes Antigo e Recente na região de 

Diamantina, contribuindo para a construção do conhecimento sobre a pré-história da Serra 

do Espinhaço.  

 

Palavras chaves: Arqueologia Pré-Histórica. Arqueologia da Paisagem. Geoarqueologia. 

Tecnologialítica. Gestão da Matéria-prima. Diamantina. 
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Abstract 
 

The present thesis focused on the study of the prehistoric populations that occupied the 

region of Diamantina, state of Minas Gerais, Brazil, in chronological horizons established as 

Old (Pleistocene / Lower Holocene) and Recent (Upper Holocene). Based on horizons of 

occupations separated by a minimum time gap of 6.000 years, this study proposed to 

analyze diachronically the management of the lithic material in three archeological sites of 

this region, regarding its interface with specific elements recognized in the area, in order to 

advance in the comprehension of the interaction of these diachronic populations with the 

landscape and their perceptions about raw materials, and to identify potential changes 

reflected in the lithic industries and their meanings. To this purpose, we use a theoretical-

methodological framework derived from lithic technology studies, and from interdisciplinary 

processes that relate Archeology and some specialties of Geosciences in two of its main 

segments: Landscape Archeology and Geoarchaeology. Research findings of the diachronic 

analysis of the management of the main raw materials, hyaline quartz and quartzite, as well 

as of the other raw materials observed in the archaeological sites in interface with the 

landscape and the territories - understood from the characterization of the space – pointed 

out similar and dissimilar elements in the comparison of the horizons analyzed, which gave 

rise to interpretations of the management of the raw materials, of the operative chains and 

technological organization, and of the function of the archaeological sites. In addition, the 

results allowed, opportunely, to improve the understanding of potential elements in the 

landscape that could have contributed to the choice of the sites analyzed, as well as the 

possible predilection of the prehistoric occupations in the geological formation Galho do 

Miguel. Finally, in exploring the relationships between the archaeological sites, their lithic 

industries and the space in which they are located, we provided contributions to the 

knowledge on the populations that occupied the Old and Recent horizons in the region of 

Diamantina, and to the development of knowledge about the prehistory of Serra do 

Espinhaço. 

 

Keywords: Prehistoric Archeology. Landscape. Archaeology. Geoarchaeology. 

LithicTechnology. Raw material management. Diamantina. 
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A região de Diamantina localiza-se entre o centro e norte de Minas Gerais-Brasil, em 

uma grande cordilheira denominada Serra do Espinhaço. 

No período entre os anos 1970 e 1980, o Instituto de Arqueologia Brasileira e o Setor 

de Arqueologia da UFMG realizaram incursões à região registrando sítios arqueológicos de 

pintura rupestre nos âmbitos de suas pesquisas e projetos da época. Todavia, somente em 

20031 a região ganhou as primeiras prospecções sistemáticas de sítios em abrigo e, ainda, 

os primeiros levantamentos e análises de seus registros rupestres.  

Após este exórdio analítico, dado o grande potencial arqueológico observado no 

município de Diamantina e seus arredores, o Setor de Arqueologia da UFMG definiu a 

região como área de pesquisa, tornando-a objeto de projetos financiados pela Missão 

Arqueológica Franco-Brasileira e FAPEMIG, e assim, tema central em diversos trabalhos, 

artigos, dissertações e teses até o tempo presente. Assim, a região de Diamantina em 

pesquisa pela UFMG, apresenta atualmente cerca de uma centena de sítios arqueológicos 

conhecidos, com condições distintas de inserção na paisagem, morfologias e conteúdos 

culturais diversos, que permitiram estabelecer doishorizontes cronológicos definidos como: 

HorizonteAntigo (10.560 +/- 40 BP a 8.760 +/- 50 BP) e Horizonte Recente (2730 ± 40 BP e 

680 +/-50 BP)2.  

A ideia central do presente estudo originou-se da análise diacrônica da gestão de 

matéria-prima sobre as indústrias líticas provenientes dos sítios arqueológicos que 

apresentaram estes dois horizontes cronológicos, o S.A. Lapa do Peixe Gordo, S.A. Lapa do 

Caboclo e S.A. Lapa da Chica, inseridos na região de Diamantina. 

 

1.1 – Problema de Pesquisa 

 
Na região explorada foram encontrados, até momento, 110 sítios arqueológicos. 

Dentre estes, três sítios – Lapa da Chica, Lapa do Caboclo e Lapa do Peixe Gordo – 

apresentaram vestígios arqueológicos que permitiram a datação de dois horizontes 

cronológicos distintos, especificamente, Horizonte Antigo - correspondente à 

transiçãoPleistoceno/Holoceno e ao Holoceno Inferior - com datações entre 10.560 +/- 40 

BP a 8.760 +/- 50 BP, e, Horizonte Recente - correspondente ao Holoceno Superior - com 

datações entre 2730 ± 40 BP e 680 +/-50 BP.  

De acordo com as datações obtidas, notamos nestes sítios “hiatos temporais” que 

variam entre os intervalos de 9.000 a 6.000 anos, entre um horizonte e outro, de acordo com 

                                                 
1 Centro Universitário Newton Paiva. Coordenação: Andrei Isnardis. (2003). Descobrir o nome do projeto do Andrei e inserir 
aqui e na bobliografia 
2 Isnardis (2009), Linke & Isnardis (2012). 
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o sítio arqueológico. Assim, de maneira geral, este “hiato temporal” estaria minimamente 

estabelecido em 6.000 anos.  

Hiatos temporais correspondentes ao Holoceno Médio são de frequente 

reconhecimento no cenário pré-histórico da região central do Brasil. Araújo et al. (2003) 

definem como “Hiato do Arcaico” este fenômeno observado no Holoceno Médio, onde houve 

forte diminuição da população ou de deserção dos sítios em diversas porções na região 

central do Brasil, subsequente ao advento de condições mais secas, que poderiam 

ocasionarassim, a redução ou o deslocamento destas populações (ARAÚJO, 2005).   

Assim, considerando-se o “hiato temporal” relativamente substancial observado entre 

os horizontes na região de Diamantina (~ 6.000-9.000 anos), interessou-se pelas potenciais 

diferenças observáveis na comparação da gestão da matéria-prima a partir das indústrias 

líticas concernentes aos dois horizontes cronológicos estabelecidos.  

Ao analisar-se a literatura pertinente sobre a região, foram encontrados diversos 

trabalhos desenvolvidos, com foco, em sua grande maioria, na arte rupestre e nas indústrias 

líticas associadas ao Horizonte Recente (ISNARDIS & LINKE 2005; ISNARDIS et al. 2005; 

LINKE et al. 2006; ISNARDIS & LINKE 2007, LINKE 2008; LINKE & ISNARDIS 2008; 

ISNARDIS et al. 2008; ISNARDIS 2009; LINKE & ISNARDIS 2012; SOLARI et al. 2012; 

LINKE 2014). Dentre estes, destacam-se a pesquisa de Linke (2008) que correlacionou os 

aspectos naturais e culturais dos sítios de pintura rupestre da região de Diamantina, tendo 

como um dos principais elementos as paisagens destes sítios, a fim de alcançar um padrão 

de inserção na paisagem, bem como um padrão para as suas características, denotando 

uma escolha dos abrigos grafados por parte dos autores das pinturas rupestres, e, a 

pesquisa de Isnardis (2009) que exibe dois focos principais: as ocupações pré-históricas 

tardias (Horizonte Recente) e o acervo gráfico rupestre dos sítios arqueológicos da região 

de Diamantina, congregando elementos que poderiam contribuir para a construção dos 

quadros iniciais sobre as ocupações pré-históricas da Serra do Espinhaço Meridional3. Entre 

esses elementos, Isnardis (2009) apresenta e discute os conjuntos artefatuais líticos dos 

sítios que contemplam sua tese, correspondentes ao Horizonte Recente, em função de seu 

potencial informativo sobre a organização tecnológica e as possibilidades de discuti-los em 

relação à bibliografia arqueológica brasileira. 

Não obstante a relevância e abrangência dos trabalhos supracitados desenvolvidos 

na região observa-se a necessidade e a oportunidade de analisar-se a gestão da matéria-

prima das indústrias líticas nos horizontes cronológicos estabelecidos e suas potenciais 

alterações. 

                                                 
3 De mesma forma reconhecida como “Planalto Meridional do Espinhaço”, denominação utilizada pelo autor.  
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O foco na gestão de matéria-prima requer o reconhecimento e georreferenciamento 

de possíveis fontes de aprovisionamento nas áreas de inserção dos sítios arqueológicos em 

estudo e áreas de entorno direto destes, a fim de que as informações coletadas - a partir 

dos dados atualmente disponíveis nestas áreas - possam ser inferidas na criação de um 

espaço de aprovisionamento em um determinado espaço de circulação, denominado 

território de aprovisionamento (DJINDJIAN, 2009). Neste sentido, além da reconhecida 

presença substancial de quartzitos metamorfizados com alta aptidão ao talhe na Formação 

geológica Galho do Miguel - região onde se localizam majoritariamente os sítios 

arqueológicos registrados na região de Diamantina - torna-se pertinente o reconhecimento e 

localização de elementos na paisagem com vistas à caracterização do espaço de inserção 

dos sítios arqueológicos em estudo. 

Neste contexto, propõe-se como problema de pesquisa o seguinte questionamento: 

Como se configura a gestão da matéria-prima lítica das populações que ocuparam os sítios 

arqueológicos Lapa da Chica, Lapa do Caboclo e Lapa do Peixe Gordo nos horizontes 

cronológicos Antigo e Recente – estabelecidos para a região de Diamantina, considerando-

se a caracterização do espaço de inserção e entorno direto dos mesmos? 

 

1.2 – Objetivos da Pesquisa 

 

No intuito de responder ao problema de pesquisa proposto, definiram-se os 

seguintes objetivos de pesquisa: 

 

Objetivo Geral 

 

 Descrever, analisar e comparar a gestão da matéria-prima nas indústrias líticas 

presentes nos sítios arqueológicos Lapa da Chica, Lapa do Caboclo e Lapa do Peixe Gordo 

nos horizontes Antigo e Recente, considerando sua interface com elementos específicos 

reconhecidos na paisagem, a fim de inferir sobre a interação destas populações diacrônicas 

com o espaço, suas percepções sobre as matérias-primas, alterações potenciais de 

utilização refletidas nas indústrias e suas significações.  

 

Objetivos Específicos  

 

1) Analisar diacronicamente a gestão de matéria-prima nas indústrias líticas dos três 

sítios selecionados, utilizando-se da noção de cadeia operatória (LEROI-
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GOURHAN, 1966), dos conceitos de organização tecnológica (BINFORD, 1983), e 

soba perspectiva da economia da matéria-prima (PERLÈS, 1980), da leitura de 

atributos específicos definidos como: identificação das matérias-primas, dos 

suportes utilizados, a presença e quantidade de córtex residual nas peças, a 

quantificação de negativos na face externa das peças e seus aspectos 

dimensionais (comprimento, largura e espessura). 

2) Caracterizar o espaço por meio de prospecção superficial nas áreas de inserção 

dos sítios em estudo e áreas de entorno direto - abrangendo as Formações Galho 

do Miguel, Santa Rita, Córrego dos Borges e Córrego da Bandeira - com o 

reconhecimento e o georreferenciamento de locais que apresentem possíveis 

fontes de aprovisionamento de matéria-prima lítica, presença de cursos d’água, 

presença de abrigos e áreas abrigadas, visibilidade, e, presença/ausência de 

vestígios arqueológicos;  

3) Identificar e analisar possíveis semelhanças e disparidades na gestão da matéria-

prima entre os horizontes cronológicos Antigo e Recente - estabelecidos no cenário 

pré-histórico de Diamantina - relacionando-as ao território de aprovisionamento 

delineado a partir do reconhecimento e georreferenciamento das possíveis fontes 

de matérias-primas líticas localizadas nas áreas de inserção dos sítios em estudo e 

áreas de entorno direto, considerando aspectos como disponibilidade, dispersão e 

aptidão ao talhe; 

4) Investigar a interação das populações diacrônicas com o local de inserção dos 

sítios arqueológicos a partir da caracterização do espaço e compreender as 

funções dos sítios, a partir da organização tecnológica observada nas indústrias 

líticas, a fim de aproximar do entendimento sobre o sistema de assentamento e 

subsistências dos grupos pré-históricos; 

5) Compreender a predileção da Formação Galho do Miguel para ocupação das 

populações diacrônicas analisadas, e de forma geral, do espaço pré-histórico na 

região de Diamantina. 

 

1.3 – Hipóteses 

 

  
Dado o hiato temporal considerável entre os horizontes diacrônicos seria intuitivo 

conceber a existência de diferenças significantes na gestão da matéria-prima ao comparar-

se sua utilização nos dois períodos cronológicos de análise. Embora as matérias-primas 

locais utilizadas possam ser as mesmas, de acordo com as informações levantadas em 
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diversas bibliografias, e, ainda, ponderando sobre a possibilidade de a ocupação Antiga ter 

influenciado/condicionado4 a ocupação Recente em aspectos da tecnologia lítica, espera-se 

que, alterações na intensidade de utilização das matérias-primas, modificações de 

preferências e apreensões ou aproximações comportamentais de fundo econômico entre os 

grupos humanos separados pelo hiato temporal observado (6.000 - 9.000 anos), possam ser 

alcançadas na análise da gestão de matéria-prima das coleções líticas considerando sua 

interface com elementos específicos reconhecidos no espaço onde estão inseridos os sítios 

em estudo. 

Neste contexto, ao considerar-se a caracterização e/ou reconstrução do espaço pré-

histórico, por meio da definição do território de aprovisionamento, identificação de 

drenagens, locais abrigados, visibilidade e presença/ausência de vestígios arqueológicos, 

nos sítios analisados e áreas de entorno direto, propõe-se como hipótese de pesquisa:  

 

H1 Nula: A presença de fontes de aprovisionamento de matérias-primas nas áreas 

dos sítios em estudo e áreas de entorno direto não evidencia divergências na gestão da 

matéria-prima, indicando possíveis permanências de preferências e/ou necessidades 

tecnológicas e funcionais.  

 

H1 Alternativa: A análise da gestão de matéria-prima relacionada à caracterização do 

espaço reflete diferenciações nas coleções líticas presentes nos dois horizontes 

cronológicos investigados, resultantes do tratamento diferenciado das matérias-primas 

disponíveis em decorrência de alterações nas preferências e/ou necessidades tecnológicas 

e funcionais das populações pretéritas. 

 

1.4 – Justificativa/Relevância 

 

 
As pesquisas arqueológicas na região de Diamantina vivem ainda um período inicial, 

dado o imenso potencial que apresenta, entretanto, as pesquisas já efetuadas abriram um 

leque de informações significativas que permitiram incluir a região no diálogo com outras 

regiões do Brasil Central em diversas questões e, assim, caminhar em direção à construção 

de um conhecimento amplo no que abrange o cenário pré-histórico brasileiro.  

                                                 
4 O condicionalismo econômico pode ser entendido enquanto aspectos ambientais de influência tais como condições 
privilegiadas para a captação de recursos, proximidade de drenagens, condições de abrigo, entre outros, que teriam 
constituído atrativos de considerável importância nos cenários-pré-históricos (SOUSA, A.C., 1998).  
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 Nesta medida, a contribuição profícua das pesquisas já realizadas trouxeram 

elementos de discussões que envolveram principalmente a arte rupestre e as indústrias 

líticas do Horizonte Recente, bem como elementos singulares, a exemplo dos 

sepultamentos e vestígios correlatos inseridos no Horizonte Recente. Com bases 

interpretativas que envolveram os pressupostos da Arqueologia da Paisagem, estas 

pesquisas se direcionaram a compreensão dos sítios arqueológicos e de seus vestígios 

como formas estruturadas de percepção da paisagem, bem como trouxeram aproximações 

mais hermenêuticas da cultura e das práticas culturais (OLIVEIRA, 2016).  

Assim, com o objetivo de ampliar estas discussões, tornou-se interessante o 

aprofundamento das pesquisas sobre as indústrias líticas – principalmente no que toca ao 

Horizonte Antigo – e de mesma forma, a inter-relação das coleções diacrônicas na busca da 

identificação de uma possível gestão diferenciada matéria-prima, que nos aproximaria do 

entendimento sobre a interação das populações que por lá estiveram com o espaço, suas 

percepções sobre as matérias-primas, alterações potenciais de utilização refletidas nas 

indústrias e suas significações. Nesta direção, seguia ainda, o conveniente estudo 

direcionado a compreensão de possíveis preferências relacionadas à implantação dos sítios 

na Formação geológica Galho do Miguel, e de forma geral, ao reconhecimento de 

particularidades no espaço pré-histórico da região de Diamantina, os quais fossem passíveis 

de interpretação e permitissem a aproximação de como aquelas populações organizavam o 

seu espaço – considerando este espaço moldado como a paisagem enquanto construção 

social (FAGUNDES & PIUZANA, 2010) ou a paisagem enquanto uma construção humana 

(LINKE, 2008).  

Neste sentido, aprofundou-se a investigação sobre as indústrias líticas da região – 

principalmente no tocante ao Horizonte Antigo – ao inter-relacionar as indústrias diacrônicas, 

identificar semelhanças e dissemelhanças na gestão da matéria-prima diferenciada, e 

proporcionar um melhor entendimento sobre a interação das populações com o espaço de 

ocupação. Oportunamente, tal investigação oferece bases para ampliação do diálogo já 

iniciado e estabelecido com outras regiões pré-históricas no norte mineiro, aspectos até 

então não reconhecidos profundamente nas indústrias líticas antigas, como a organização 

tecnológica e a proposta de caracterização do espaço de inserção dos sítios e áreas de 

entorno direto.  

Do ponto de vista metodológico, a presente tese empregou métodos relativamente 

diferenciados daqueles encontrados em trabalhos anteriores, ao empregar nos trabalhos de 

campo e gabinete um referencial teórico-metodológico procedente do estudo da tecnologia 

lítica, conjuntamente com processos interdisciplinares que relacionam a Arqueologia e as 
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Geociências, mais especificamente, processos provenientes dos campos da Arqueologia da 

Paisagem e da Geoarqueologia.   

O emprego de tais métodos possibilitou o desenvolvimento de interpretações 

aprimoradas relativas à gestão destas matérias-primas, as cadeias operatórias e a 

organização tecnológica, e, a função dos sítios arqueológicos, bem como, a inter-relação 

destes eixos entre os horizontes diacrônicos. Os resultados encontrados permitem ainda 

uma compreensão particular e, potencialmente mais avançada, da presença de elementos 

na paisagem que possivelmente contribuíram para a escolha do local de implantação dos 

sítios em estudo, bem como, da possível predileção das ocupações pré-históricas na 

Formação geológica Galho do Miguel.  

 

Esta jornada é apresentada neste texto a partir do Capítulo 1, este introdutório, e se 

divide em outros cinco, encerrando-se com as discussões finais sobre a interpretação dos 

resultados.   

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico-metodológico utilizado como meio para o 

desenvolvimento desta pesquisa, e de mesma forma, como guia na definição de opções e 

estratégias metodológicas que atendessem os objetivos propostos.  

A apresentação da área de pesquisa em seus aspectos fisiográficos e sobre os 

panoramas paleoclimáticos e paleoambiental já construídos para a região de Diamantina, 

são apresentados no Capítulo 3. 

O Capítulo 4 pretende proporcionar uma viagem sobre a contextualização das 

ocupações para a região de Diamantina, que parte da pré-história e alcança a 

contemporaneidade. Também neste capítulo apresenta-se o histórico de pesquisas 

realizadas no âmbito da arqueologia pré-histórica e seus resultados, cuidando-se em 

direcioná-lo aos horizontes pré-históricos Antigo e Recente, com vistas a dar bases e 

abertura às questões diacrônicas.  

Os sítios arqueológicos, seus vestígios e singularidades, bem como as intervenções 

realizadas, são apresentados no Capítulo 5, com específicas observações sobre suas 

indústrias líticas observadas em pesquisas já realizadas - também de acordo com os 

horizontes cronológicos. Integram este capítulo considerações sobre as matérias-primas 

locais e suas características, no que toca aspectos de disponibilidade e aptidão ao talhe, em 

uma análise que pretendeu discutir a possibilidade dos sítios em estudo guardarem atributos 

que nos direcionem a compreendê-los enquanto possíveis fontes de aprovisionamento de 

matéria-prima lítica. 

O Capítulo 6 apresenta detalhadamente os métodos de pesquisa e a articulação 

entre as etapas que compuseram a construção da pesquisa em campo e gabinete.  
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Os resultados são apresentados e discutidos no Capítulo 7, que se subdivide em 

dois itens. No primeiro item se destacam as observações sobre a paisagem e os territórios 

de aprovisionamento delineados onde pretendemos caracterizar as áreas de estudo a partir 

dos geoindicadores e indicadores culturais identificados e registrados. Já no item seguinte, a 

análise sobre as indústrias líticas é apresentada de acordo com o horizonte cronológico, de 

modo a se identificar predominâncias de matérias-primas, semelhanças e diferenças nas 

cadeias operatórias relacionadas e fases de produção presentes, bem como, sobre os 

atributos que compõem a análise da economia da matéria-prima, entre esses, questões 

sobre o aprovisionamento, o transporte ou não de matérias-primas pré-transformadas, e, 

ainda, aspectos direcionados ao lascamento e o aproveitamento das matérias-primas.  

Finalmente, encontramos o Capítulo 8 que relacionou e discutiu os resultados 

levantados no Capítulo 7, e assim, considerando-se as especificidades dos resultados de 

cada horizonte cronológico, procurou explorar as possíveis conexões entre as indústrias 

líticas e os territórios de aprovisionamento - alcançando interpretações do que propomos 

como gestão da matéria-prima, e de mesmo modo – conexões entre os sítios e os 

elementos que caracterizaram aquele espaço, enquanto paisagem e território. Chegando ao 

fim do capítulo, buscamos avaliar esta jornada e seus resultados, e contrariamente ao 

sentimento de finalização, encontramos a abertura de caminhos para novas – e também 

antigas – discussões e questões.  
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CAPÍTULO 2: REFERECIALTEÓRICO-METODOLÓGICO 
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A presente tese tem por objetivo principal analisar e comparar a gestão da matéria-

prima nas indústrias líticas presentes nos sítios arqueológicos Lapa da Chica, Lapa do 

Caboclo e Lapa do Peixe Gordo nos horizontes cronológicos Antigo (Pleistoceno/Holoceno 

Inferior) e Recente (Holoceno Superior), estabelecidos para a região de Diamantina, 

considerando sua interface com elementos específicos reconhecidos no espaço, a fim de 

inferir sobre a interação destas populações diacrônicas com a paisagem, suas percepções 

sobre as matérias-primas, alterações potenciais de utilizações refletidas nas indústrias líticas 

e suas significações. 

Paralelamente a este objetivo, o desenvolvimento deste estudo pretende 

compreender a possível predileção da Formação Galho do Miguel para a ocupação das 

populações diacrônicas analisadas, e de forma geral, alcançar particularidades do espaço 

pré-histórico na região de Diamantina. 

Na medida em nossos objetivos buscam compreender alguns aspectos das 

populações pré-históricas da região de Diamantina a partir das inter-relações entre as 

comunidades humanas e o ambiente, congregando a obtenção e gestão de recursos no 

processo de elaboração e uso de implementos tecnológicos, o espaço deve ser 

efetivamente considerado (ISNARDIS, 2009). Desta forma, nesta pesquisa, de maneira 

primordial, todas as abordagens da investigação arqueológica propostas mantêm em 

comum, a relação com este elemento.  

A composição deste estudo se desenvolve basicamente entre referenciais teóricos 

que se articulam durante todo o percurso da investigação, incluindo o estudo da tecnologia 

lítica, como base para a análise da gestão da matéria-prima; e, processos interdisciplinares 

que relacionam a Arqueologia e algumas especialidades das Geociências, em dois de seus 

vieses principais: a Arqueologia da Paisagem – que buscou o estabelecimento e registro 

de geoindicadores5 e indicadores culturais6, gerando o que denominamos como 

caracterização do espaço em áreas de estudo definidas, e assim proporcionou a 

interpretação da paisagem (arqueológica), e, a Geoarqueologia – que buscou a relação 

entre a paisagem (arqueológica) e os sítios em estudo, bem como delineou territórios de 

aprovisionamento e os relacionou aos vestígios líticos coletados em estratigrafia, integrando 

assim, a análise sobre a gestão da matéria-prima.  

Desta forma, empregamos um referencial teórico-metodológico com abordagens 

diferenciadas no âmbito arqueológico, como meios para o desenvolvimento desta pesquisa, 

com vistas a criar bases para a escolha e definição de opções e estratégias que 

                                                 
5 Morais (1999) 
6 Denominados de “elementos culturais” por Criado Boado (1999) 
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atendessem as perguntas inicialmente firmadas e que surgiram ao longo de seu processo, 

necessárias à elucidação das características do passado que procuramos compreender. 

2.1 - O Espaço pré-histórico: a proposta de (re) construção de um cenário 

 

Considerando que as condições ambientais não instruem as ações humanas 

diretamente - pois se assim fosse, povos que viveram num mesmo ambiente teriam 

encontrado sempre a mesma forma de lidar com o ambiente - compreendemos que a 

presença ou ausência de determinados conjuntos artefatuais em alguns sítios e outros 

conjuntos em outros sítios integra um modo de viver que tem uma lógica própria, lógica esta 

estruturada na atribuição de significados a esses lugares, que se relaciona com condições 

ambientais, mas, entretanto, não é consequência destas (ISNARDIS, 2009).  

Na busca desta lógica, nos propomos a compreender a interação das populações 

diacrônicas com o espaço7 - desenvolvida a partir das noções de território8 e paisagem9 - 

não só no que toca os sítios arqueológicos eleitos para a pesquisa e seus vestígios líticos, 

mas também em aspectos que incluem a possível predileção pela ocupação na Formação 

Galho do Miguel.  

Enquanto compreendemos que os diferentes grupos humanos que viveram na região 

de Diamantina possuíam formas de entendimento e de atribuição de significado aos 

elementos da paisagem que orientaram suas maneiras de intervir nela (ISNARDIS, 2009), 

nos propomos a tentar reconhecer alguns desses elementos a partir do que denominamos 

como caracterização do espaço.  

A caracterização do espaço buscou pela seleção, identificação e registro de 

elementos na paisagem que, reunidos, nos aproximasse de possíveis interpretações sobre 

seus significados na compreensão do uso de um determinado espaço. Desta forma, esta 

caracterização proposta nos serviu como expediente rumo a um plano ampliado que 

pretende a abertura para interpretações sobre o território e a paisagem no local de 

implantação dos sítios arqueológicos e seus entornos diretos – definidos nesta pesquisa 

como “áreas de estudo”.  

Com vista a criar bases que possibilitassem esta caracterização do espaço, e 

sequencialmente a leitura e interpretação arqueológica de seus resultados – enquanto 

                                                 
7 Nesta pesquisa, como espaço, nos apropriamos do conceito, onde Mangado (2006) estabelece a existência do espaço 
geográfico - definido fora de qualquer implicação arqueológica - como espaços definidos por suas características estritamente 
naturais (relevo, litologia, climatologia, rede hidrográfica, natureza dos solos, vegetação, fauna). 
8 O conceito de território neste estudo apoia-se em Mangado (2006) que considera que o processo principal de transformação 
de um espaço geográfico em território reside no reconhecimento, por parte das sociedades, da existência de recursos – estes, 
definidos como aqueles elementos do espaço geográfico reconhecidos culturalmente por seu valor na reprodução econômica, 
social e/ou simbólica da comunidade (TERRADAS, 2001). 
9 A paisagem, no âmbito desta pesquisa, corresponde ao que compreendemos como a relação entre os recursos e as 
populações que ocuparam determinado território, ou seja, a paisagem enquanto uma ‘construção’ humana, em que se 
relacionam questões do ambiente natural e do ambiente social (LINKE, 2008). 
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território e paisagem - lançamos mão de vertentes no estudo da Arqueologia que se 

interessam em compreender a maneira como as paisagens se conformam e de que forma 

os grupos humanos interagiram com o contexto paisagístico em que viveram: A Arqueologia 

da Paisagem e a Geoarqueologia. 

Morais (1999) compreende a Arqueologia da Paisagem e a Geoarqueologia como 

dois subcampos bem consolidados da Arqueologia onde se distribui o fator “geo”. Nas 

palavras do autor: “fator geo é aquilo que concorre para um resultado. Dizemos, então, que 

as contribuições da (Geo)grafia, da (Geo)morfologia e da (Geo)logia para a Arqueologia 

constituem o fator “geo”, e, acrescenta que esta contribuição será sempre entendida em 

dupla mão-de-direção, caracterizando uma verdadeira interdisciplinaridade. O uso das 

chamadas geotecnologias, pela natureza de seus procedimentos, também se integra ao 

fator “geo” (MORAIS, 1999).  

 De acordo com Morais (1999), no caso da Geoarqueologia se percebe uma 

identidade bem marcada, enquanto abordagem interdisciplinar, já a arqueologia da 

paisagem tem se desdobrado em, pelo menos, dois enfoques: um de inspiração norte-

americana, ligado à pesquisa de antigos jardins, e outro, de inspiração europeia, que se 

fundamenta exatamente na interface Arqueologia/Geografia. 

 Ao entendermos o fator “geo” como uma das plataformas para esta pesquisa, a 

utilização das bases que envolvem a Arqueologia da Paisagem e a Geoarqueologia foi um 

exercício intrincado. Uma vez que as duas linhas de pesquisa priorizam as inter-relações 

entre o ambiente e a matriz arqueológica, mas, apresentam métodos e técnicas diferentes 

para interpretação dos vestígios arqueológicos, foi preciso compreender como se 

articulariam na composição desta pesquisa, o que melhor se adequaria frente ao 

estabelecimento das metodologias de campo - nas áreas definidas para o estudo - e em 

gabinete – no tratamento dos dados levantados em campo e interpretações arqueológicas a 

partir destes. 

A seguir apresentamos o referencial teórico-metodológico utilizado na construção 

desta investigação científica que envolveu, inicialmente, a definição das áreas de estudo, os 

métodos e técnicas que envolvem a Arqueologia da Paisagem e a Geoarqueologia.   

Ressaltamos que no desenvolvimento desta proposta, os trabalhos de campo e 

gabinete contaram em todas as suas fases com ferramentas e produtos derivados das 

geotecnologias, enquanto técnica que estabelece, registra e gerencia a paisagem e seus 

componentes (CASSETI, 1981). 
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2.1.1 – Sítios arqueológicos e unidades de prospecção: a definição das áreas de 

estudo 

 
Na medida em que o objetivo principal de um projeto de prospecção não é encontrar 

sítios arqueológicos, mas sim compreender como é que o espaço e a paisagem foram 

utilizados e explorados pelos grupos humanos no passado (PLOG et al., 1982:609; 

FEDER,1997:43 in BICHO, 2006: 91-92), estabeleceu-se como abordagem eficiente de 

campo a prospecção superficial.  

Rodet et al. (2002) ressaltam a problemática de que a grande maioria dos trabalhos 

de prospecção em território brasileiro teve como objetivo a busca de sítios arqueológicos 

sob abrigo (GUIDON, 1982; SMIHMTZ e BARBOZA, 1994; SOLÁ, 2000). Observaram-se 

algumas vezes procura de sítios a céu aberto, mas, raramente houve investimento no 

sentido de buscar possíveis jazidas líticas utilizadas pelos pré-históricos (PROUS et al. 

1984; GASPAR, 2000; GUAPINDAIA e MACHADO, 2000).  

Assim, sendo a indústria lítica o principal elemento da cronologia estabelecida para o 

norte de Minas Gerais (FOGAÇA 2001; PROUS et al.1994a,1994b; RODET et al. 2000), 

acredita-se ser importante dar valor sistemático a este tipo de abordagem que priorize a 

busca por jazidas líticas possivelmente utilizadas pelos pré-históricos. Ressaltamos, 

contudo, que nesta pesquisa objetivamos do mesmo modo a identificação de outros 

elementos para além das possíveis jazidas líticas, os quais serão detalhadamente descritos 

no item a seguir. 

Bicho (2006) considera que a seleção da área de intervenção é um aspecto 

importante para a prospecção e relaciona três tipos de unidades de prospecção: i) 

geográfica ou natural: definida por um sistema natural, por exemplo, uma unidade 

geomorfológica como um vale, uma unidade topográfica como um cerro, uma unidade 

geológica como um afloramento calcário, ou uma unidade de vegetação; ii) cultural: onde a 

cultura material é que define os limites da prospecção; e, iii) institucional: limitada por uma 

fronteira arbitrária como, por exemplo, divisões políticas do espaço, ou ainda, em que a área 

a prospectar completamente independente de limites naturais ou culturais e depende de um 

projeto institucional que pode ser, com o exemplo, uma estrada ou uma barragem e que, 

naturalmente, atravessa várias unidades naturais, bem como unidades culturais nas suas 

dimensões espacial e cronológica. O autor nos diz que, em um projeto de investigação, os 

limites devem ser estabelecidos com a fusão de, pelo menos, duas das três unidades. 

Nesta concepção, as áreas propostas para pesquisa foram definidas a partir das 

unidades de prospecção geográfica ou natural e cultural. 
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2.1.2 – A Arqueologia da Paisagem e o estabelecimento dos geoindicadores e 

indicadores culturais 

 

  
 Ao consideramos que os grupos pré-históricos moldaram seus espaços a partir de 

situações que abarcam uma variedade de processos - tanto relacionados à organização 

desse espaço, quanto a sua modificação em função de uma diversidade de propósitos que 

incluem subsistência, questões de ordem econômica, social, política, cognitiva ideológica, 

de poder, simbólica ou religiosa (HODDER, 1986 apud FAGUNDES & PIUZANA, 2010) – 

compreendemos que a paisagem (arqueológica) assume o caráter de fenômeno social 

dentro de contextos históricos específicos e, como tal, transmite símbolos interpretáveis em 

meio à teia de significados em que está envolvida (GEERTZ, 2001 apud FAGUNDES & 

PIUZANA, 2010).  

 Por este ângulo, este espaço moldado é compreendido como a paisagem enquanto 

construção social (FAGUNDES & PIUZANA, 2010) ou a paisagem enquanto uma 

construção humana (LINKE, 2008), onde se relacionam questões do ambiente natural e do 

ambiente social.  

 Uma vez que esta noção amplia sensivelmente a noção de sítio arqueológico, e 

neste processo a paisagem pode ser compreendida como um dos focos de análise da 

Arqueologia – considerando que traz consigo as marcas das diferentes ocupações em longa 

duração e desta forma possibilita a leitura de conceitos como continuidade e mudança, 

simbolismo, organização tecnológica, mobilidade, obtenção de recursos, sistema de 

assentamento e suas interconexões (FAGUNDES & PIUZANA, 2010) – se desenvolve uma 

vertente da Arqueologia interessada em compreender a maneira como estas paisagens se 

conformam: a Arqueologia da Paisagem (LINKE, 2008), que objetiva  estudar:  

 

“ um tipo específico do produto humano (a paisagem), que usa uma dada realidade (o 

espaço físico) para criar uma nova realidade (o espaço social: humanizado, 

econômico, agrário, habitacional, político, territorial, etc.) por meio da aplicação de 

uma ordenação imaginada (espaço simbólico: na qual [sic] é sentido, percebido, 

pensado, etc.). Esta concepção supõe que a dimensão simbólica forma uma parte 

essencial da paisagem social e que, portanto, é um entendimento integral que deve 

ser levado em conta” (CRIADO, 1997 apud LINKE, 2008). 

  

Neste sentido, de acordo com Morais (2007) a Arqueologia da Paisagem se 

configura como uma estratégia de investigação para o estudo dos processos sociais em sua 
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dimensão espacial, reconstruindo e interpretando a evolução da paisagem arqueológica e os 

padrões de assentamentos a partir das expressões materiais da cultura.  

Com tal propósito, a Arqueologia da Paisagem envolve o uso de ferramentas 

multidisciplinares, com a finalidade de alcançar a compreensão das diferentes sociedades 

humanas em seus ambientes que ultrapassam o determinismo ambiental: em uma visão que 

associa a natureza e a cultura em suas totalidades, intenta compreender as maneiras pelas 

quais os grupos pré-históricos ocuparam e modificaram a paisagem em função de suas 

práticas econômico-produtivas, sociais e culturais, considerando aspectos que podem 

envolver influência, motivação e restrição, bem como os aspectos de ordem cognitiva 

relacionados ao manejo da paisagem, que extrapolam as condições adaptativas e de 

subsistência (FAGUNDES & PIUZANA, 2010).  

Privilegiando uma ação não destrutiva, a partir de levantamentos de área, a 

Arqueologia da Paisagem (europeia) direciona-se ao levantamento sistemático de sítios 

arqueológicos (MORAIS, 2000), onde são realizadas intensivas pesquisas de identificação 

da distribuição de sítios e locais de interesse arqueológico em dada região, com uma prática 

que se esforça na possibilidade de reconstituir concretamente amaneira como as 

populações organizavam o seu espaço, intervindo minimamente nos testemunhos por elas 

deixados (MORAIS, 2007), sobretudo com o aporte das geotecnologias10 (FAGUNDES & 

PIUZANA, 2010).  

Nestes moldes, onde a compreensão do entorno dos sítios arqueológicos é 

indispensável à pesquisa arqueológica, segundo Fagundes e Piuzana (2010), mesmo entre 

pesquisadores de diferentes vertentes, existe uma preocupação pertinente com a utilização 

de métodos e técnicas, a fim de que se identifiquem os sítios arqueológicos (e os lugares, 

geoindicadores ou marcos paisagísticos) dispostos na paisagem e interligados a ela. Assim, 

sob a ótica do que Criado Boado (1991) definiu como uma estratégia de investigação, 

identificação e compreensão do registro arqueológico com vistas à reconstrução de 

paisagens arqueológicas, se desenvolvem estudos sistemáticos e integrais do registro 

arqueológico e da paisagem, de maneira que proporcionem à compreensão da distribuição 

espacial (e relacional) dos assentamentos, ocorrências, locais de interesse arqueológico e, 

deste modo, os possíveis usos do espaço por populações anteriores (FAGUNDES & 

PIUZANA, 2010).  

Sob esta concepção, no intuito de compreender o uso do espaço pelas populações 

pré-históricas da região de Diamantina em uma perspectiva diacrônica e espacial, nos 

                                                 
10 Morais (2007) ressalta que a abordagem da paisagem ou dos entornos de ambientação dos sítios e locais de interesse 

arqueológico vem se firmando cada vez mais com o uso das tecnologias hoje disponíveis: sistema de sensoriamento remoto 

(imagens de satélites, fotografias aéreas e fotografias terrestres), sistema de informação geográfica, sistema de 

posicionamento global, sistema de gerenciamento de bancos de dados, entre outros.  
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empenhamos no desenvolvimento de um estudo sistemático que teve como objetivo 

associar e as inter-relacionar os remanescentes culturais, a matriz arqueológica em que 

estão envolvidos e o entorno direto. Pois que em nossas mãos já estavam para a 

composição deste estudo os sítios arqueológicos a serem estudados e suas respectivas 

indústrias líticas, passamos ao reconhecimento dos entornos diretos - ou seja, a paisagem 

em seus elementos físico-bióticos.  

Na definição destes elementos, específicos e significativos aos nossos objetivos 

nesta investigação, nos embasamos na pesquisa arqueológica que versa sobre este tema 

na região de Diamantina, onde Linke (2008) acuradamente nos descreve as recorrências e 

possíveis padrões reconhecidos para inserção geral dos sítios com grafismos rupestres na 

paisagem e características gerais dos abrigos ocupados, resultando de modo geral em 

características comuns no que diz respeito aos atributos que caracterizam os sítios da área, 

em micro e macro escala, entre esses: inserção nas bordas de amplas áreas planas; 

aspectos da visibilidade dos sítios e a partir dos sítios, o posicionamento dos sítios nos 

afloramentos e vertentes; acesso – facilitados ou com obstáculos; proximidade de 

drenagens; dimensões dos abrigos e características do piso e da superfície sedimentar.  

Desta forma, apoiados no Método de Análise Formal ou Morfológico (CRIADO 

BOADO, 1999), este, traduzido no método de análise da paisagem e da cultura material, 

baseado na identificação dos elementos fisiográficos naturais e elementos culturais e as 

inter-relações porventura existentes, concebemos estes elementos, nesta pesquisa, como 

geoindicadores11(MORAIS, 1999) e indicadores culturais.  

Estas interpretações contaram em todas suas fases com ferramentas e produtos 

derivados das geotecnologias, enquanto técnica que estabelece, registra e gerencia a 

paisagem e seus componentes (CASSETI, 1981). 

 

2.1.3 – A Geoarqueologia: estabelecendo conexões 

 

Entendida como um fator “geo” (MORAIS, 1999), a Geoarqueologia -segundo 

Angelucci (2003), uma disciplina multifacetada e de difícil definição -apresenta como tarefa 

principal a reconstituição das relações recíprocas entre as comunidades humanas do 

passado e o seu contexto físico, e desenvolve no decurso de sua investigação, a análise de 

sistemas naturais e antrópicos, do passado e do presente, integrando informações com 

diferentes características e potencial informativo (ANGELUCCI, 2003).  

                                                 
11 Segundo Morais (1999),  geoindicadores são dados do meio físico e biótico que possuem relevância para o conhecimento 
dos sistemas regionais de povoamento e indicam locais de assentamentos antigos. 
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 Segundo Santos Júnior (2013), inicialmente direcionada ao estudo dos solos e 

depósitos sedimentares dos sítios arqueológicos - no intuito de averiguar as circunstâncias 

envolvidas na localização dos artefatos (RENFREW,1976) - ou o contexto geomorfológico 

desses sítios, com vista a possíveis reconstruções paleoambientais, a Geoarqueologia 

mostra, na atualidade, objetivos que vão mais além, e se direcionam à observação conjunta 

do tempo, do conteúdo e do espaço pesquisado, onde os lugares arqueológicos são 

analisados conforme seus aspectos culturais, biológicos e climáticos, sendo 

contextualizados na paisagem, produzindo  informações para serem aplicadas na 

arqueologia contextual” (FELICE, 2006 apud SANTOS JÚNIOR, 2013). 

Em uma concepção assaz simplificada, a Geoarqueologia ocupa-se da reconstituição 

da matriz espaço-temporal que constitui o ambiente cultural e natural de qualquer evidência 

arqueológica (do artefato individual ao conjunto de sítios) (ANGELUCCI, 2003) e, assim, 

procura estudar as antigas áreas de ocupação humana, com apoio de reconhecimento de 

campo, análises de laboratório e construção de modelos onde os artefatos arqueológicos 

são examinados como parte do ambiente (COLTRINARI, 2008).   

A investigação geoarqueológica pode mudar os seus focos de acordo com os 

projetos e com as questões específicas equacionadas, desta forma, Angelucci (2003) nos 

apresenta grupos de objetivos principais de aplicação da Geoarqueologia, sendo que um 

desses é definitivamente considerado nesta investigação: a busca sobre as inter-relações 

entre humanos e ambiente, com o intuito de estabelecer o sistema de ocupação e 

compreender as relações entre povoamento e ambiente físico, assim como a utilização dos 

recursos naturais ou os efeitos do impacto antrópico sobre o território.  

Assim, ao passo que os objetivos da tese se concentram na percepção diacrônica da 

utilização da matéria-prima pelas populações pré-históricas que ocuparam a região de 

Diamantina e a compreensão sobre a possível predileção pela ocupação na Formação 

geológica Galho do Miguel, nos utilizamos das bases oferecidas pela Geoarqueologia, ao 

propormos a inter-relação entre os geoindicadores e indicadores culturais12 e os sítios 

arqueológicos em estudo, bem como, entre os territórios de aprovisionamento13 e as 

indústrias líticas diacrônicas coletadas – informação esta, que também integra a análise 

sobre a gestão da matéria-prima.  

 

                                                 
12 Identificados a partir da Arqueologia da Paisagem, conforme explanado no item 2.1.2. 
13 Territórios de aprovisionamento se traduzem na criação de espaços de aprovisionamento em determinados espaços de 
circulação. O território das sociedades caçadoras coletoras refere-se ao estudo do sistema de ocupação do espaço pelas redes 
dos grupos paleolíticos, sendo definida pelos deslocamentos ou migrações dos grupos de caçadores coletores, os quais 
decorrem da implementação de processos de gestão de várias atividades de base das sociedades caçadoras coletoras, entre 
essas: a gestão e o aprovisionamento das matérias-primas (DJINDJIAN, 2009). 
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2.2 – A gestão da matéria-prima: as indústrias líticas e o espaço 

 

 A compreensão das atividades relacionadas à gestão de matéria-prima em 

lascamento de rochas foi uma tendência dos estudos líticos, iniciada na década de 1970, 

tornando-se consistente a partir dos anos de 1980. Nesta perspectiva, dois conceitos se 

destacaram ambos inspirados na concepção de cadeia operatória de Leroi-Gourhan (1966): 

o primeiro, economia de debitagem, foi proposto por Inizan (1976) e trata da gestão dos 

suportes líticos para a produção de instrumentos e o segundo, economia de matéria prima, 

foi introduzido por Perlès (1980) e trata da gestão das matérias no espaço e no tempo 

(MARCHAND, 1999). 

 O termo gestão de matéria-prima, empregado pela comunidade arqueológica refere-

se ao campo de estudo que tem por objetivo aclarar os fatores relativos aos aspectos 

intencionais envolvidos na seleção e utilização de matérias-primas, buscando-se 

compreender as estratégias de aprovisionamento e o agenciamento destes materiais para 

atender à produção de futuros instrumentos líticos, e, assim, se faz de um reflexo das 

projeções mentais dos esquemas operatórios de produção dos instrumentos, por meio da 

tomada de decisões fundamentadas na escolha, na captação e no tratamento da matéria-

prima. 

 Perlès (1992) utiliza o termo estratégia para referir-se a uma longa série de opções 

técnicas, econômicas, sociais e até simbólicas que resulta na manufatura de qualquer 

instrumento lítico. Segundo a autora, tais estratégias são elaboradas, implementadas e 

integradas ao comportamento de um grupo, sendo mantidas até que as julguem satisfatórias 

à luz de um número de variáveis, tais como: a qualidade e abundância da fonte de matéria-

prima, a necessidade funcional e as exigências de manutenção dos instrumentos. São 

numerosas as variáveis que podem intervir na elaboração destas estratégias, como por 

exemplo: a questão territorial (reconstituições paleoambientais), a análise de áreas de 

possível captação de matéria prima; a disponibilidade de matéria prima local (limites e oferta 

de matéria prima, morfologias e dimensões das matérias primas disponíveis); forma de 

exploração, aptidão ao lascamento das matérias primas disponíveis, qualidade funcional das 

mesmas e necessidades funcionais; economia de esforço: energia gasta nas estratégias de 

aquisição; e, tradições dos grupos: escolhas determinadas por fatores sociais, simbólicos e 

culturais (PERLÈS, 1992; GENESTE, 1985). 

 Avaliando-se esta vasta variabilidade, o objeto/instrumento constitui-se como produto 

da inteligência humana, como resultado de um processo técnico determinado, concebido 

considerando não só as escolhas, conhecimentos, saberes e fazeres, mas também as 

limitações inerentes ao contexto (ALMEIDA et al.,2003). 
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 Nesta perspectiva, os estudos de caracterização do material lítico podem ser 

considerados como um, entre outros, dos campos de estudo privilegiados para a 

compreensão do comportamento econômico (padrões mobilidade de aprovisionamento), 

como evidências de condutas paleoculturais, uma vez que podemos compreender os 

vestígios líticos tanto como um elemento de caracterização espacial como cultural 

(MANGADO, 2006). Para o autor, estas duas naturezas, espacial e cultural, são 

absolutamente indissociáveis, devendo ser analisadas em qualquer estudo relacionado ao 

aprovisionamento de matéria-prima lítica, e acrescenta que o estudo diacrônico das cadeias 

operatórias permite-nos aproximar dos processos de continuidade ou de ruptura da tradição 

tecnológica dos grupos pré-históricos. 

 Segundo Geneste (1991), o conceito de cadeia operatória (Leroi-Gourhan,1966), nos 

oferece recursos de análise abrangente, ao considerarmos que a noção da cadeia 

operatória faz-se de um recurso de abordagem objetiva e mensurável de critérios no 

processo irreversível de fabricação, inserindo a transformação da matéria-prima no tempo e 

no espaço, desde sua exploração a seu abandono - passando pela aquisição, produção e 

utilização, ressaltando que a análise tecnológica por meio da cadeia operatória tem um 

papel eminente de colocar em evidência os comportamentos econômicos no que se refere à 

aquisição e a distribuição espacial das matérias-primas dentro dos sistemas de produção 

lítica.  

A análise tecnológica (TIXIER, 1978, 1982; INIZAN et al., 1995; PELEGRIN, 1995, 

2005) consiste na reconstituição de cada peça (ou de cada retirada, lascamento) em seu 

devido lugar na (s) cadeia (s) operatória (s), o que leva a uma organização hierarquizada da 

coleção (RODET et al., 2013:266), a partir da análise individual e relacional entre as peças – 

onde se pensa na sequência de ações e lascamentos na busca de um determinado 

instrumento. Segundo Rodet etal. (2013:266) este instrumento é resultado de um projeto 

(PELEGRIN, 2005) muito bem concebido na mente do lascador (imagem mental), o qual é 

culturalmente determinado, fruto de um desejo ou de uma necessidade. O resultado final é a 

produção de instrumentos que seguem uma mesma lógica, a qual se traduz na escolha por 

determinadas matérias primas, morfologias, técnicas, métodos e gestos específicos 

(RODET et al., 2013:266).  

Integram a análise, sobre as coleções líticas, atributos que se inserem nos conceitos 

que envolvem a economia da matéria-prima (PERLÈS, 1980), especificamente selecionados 

de acordo com a natureza desta pesquisa e são detalhadamente descritos no capítulo dos 

métodos de pesquisa. 

Uma vez que alcançamos as cadeias operatórias – isto é, a concepção do processo 

envolvendo as diferentes etapas (ISNARDIS, 2009) – bem como a leitura de atributos 
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direcionados à economia da matéria-prima, outro elemento se integra a esta análise, 

essencial a natureza desta pesquisa: o espaço. Nesta direção, dois conceitos nos oferecem 

recursos de análise enquanto ingredientes desta pesquisa: a organização tecnológica, que 

envolve, basicamente, trabalhar com a tecnologia em termos organizacionais, procurando 

identificar sua diferenciação interna com respeito à produção, uso e manutenção dos 

artefatos, buscando-se o entendimento da relação entre as etapas de produção, circulação, 

uso e descarte dos artefatos e o meio-ambiente, ou seja, como essas atividades se 

distribuem no espaço e como, através dessa distribuição, podemos definir a função de cada 

local ocupado para, por fim, entender o sistema de assentamento e subsistência desse 

grupo (BINFORD, 1979:256 apud BUENO, 2005); e, o território de aprovisionamento, que 

delineado a partir da localização de possíveis fontes de aprovisionamento de matérias-

primas líticas, integra a análise sobre a gestão das matérias-primas, considerando que a 

caracterização petrográficas dos instrumentos e a localização de suas fontes contribuem 

para a análise acerca da conduta dos grupos humanos a partir de três perspectivas 

distintas: i) a conduta espacial, onde se buscam os padrões de mobilidade de populações e 

intercâmbio de produtos em um território; ii) a conduta tecnológica, aquela que estabelece a 

adequação entre os processos técnicos de manufatura e a matéria-prima selecionada; e, iii) 

a capacidade cognitiva, apontada pelo desenvolvimento de estratégias na aquisição e 

seleção dos recursos líticos (CIVIT, 2006:33). Entretanto, ao refletirmos sobre a localização 

de possíveis fontes de matéria-prima, é necessário compreendermos que o 

aprovisionamento se insere plenamente no quadro técnico de produção, todavia, traduz-se 

somente na primeira sequência, e o essencial da metodologia de análise sobre as indústrias 

líticas será baseado sobre a tecnologia (GENESTE, 1991).  

Segundo Isnardis (2009:34), a combinação entre a minúcia tecnológica da noção de 

cadeia operatória à compreensão sistêmica da articulação entre os sítios, presente na noção 

de organização tecnológica, nos dispõe recursos para conduzir uma análise 

substantivamente atenta na busca das relações entre os distintos sítios, possibilitando, 

assim, a construção de explicações sobre funcionalidade de sítios, padrões de 

assentamento, uso e exploração de territórios. Somado a estes recursos de análise, a 

possibilidade de interpretações a partir do reconhecimento e delineamento de territórios de 

aprovisionamento, a utilização desta combinação encontrou os objetivos propostos nesta 

pesquisa.  
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CAPÍTULO 3 - A ÁREA DE PESQUISA 
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 As áreas de estudo contempladas neste trabalho encontram-se ao sul do município 

de Diamantina, Estado de Minas Gerais, região Sudeste do Brasil, nos domínios da Serra do 

Espinhaço, em sua porção meridional, e assim, se inserem nos limites em que Augustin et 

al. (2011) denominam como Serra do Espinhaço Meridional (SdEM).  

 

Figura 3.1 – Localização das áreas de estudo 

 
 

 

A Serra do Espinhaço situa-se na porção centro oriental Brasileira, envolvendo uma 

extensa faixa linear de direção Norte-Sul, que se inicia nas proximidades do município de 

Belo Horizonte, desenvolve-se pela região centro-norte de Minas Gerais (áreas de 

Diamantina e Grão Mogol) e se adentra até o norte do Estado da Bahia na região da 

Chapada Diamantina (CHAVES & MENEGHETTI FILHO, 2002: 519).  

Objeto de estudos de cunho geológico ao menos desde o início do século XVIII, 

decorrente da descoberta dos depósitos diamantíferos neste período, a região mostra um 

acervo bibliográfico vasto e distribuído em diversas publicações (PEREIRA et al., 2013), 

sendo os estudos de sua geologia, devidamente desenvolvidos, incentivados e apoiados, a 

partir dos anos 70, pelo Centro de Geologia Eschwege (SAADI, 1995: 41). 
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Figura 3.2 – Esboço da área da Serra do Espinhaço 

 
Fonte: Morais, 2014 

 

Segundo Saadi (1995) a 

Serra do Espinhaço - grande 

divisor hidrográfico interposto 

entre as bacias do centro-leste 

brasileiro e a do rio São Francisco 

- constitui, em Minas Gerais, um 

conjunto de terras altas, com 

forma de bumerangue de direção 

geral norte-sul e convexidade 

orientada para oeste.  

Para o autor, a 

denominação “serra “esconde, no 

entanto, uma realidade fisiográfica 

que seria mais bem definida pelo 

termo “planalto”14, que em escala 

regional, é subdivisível em dois 

compartimentos:  ocupando as 

partes sul e norte, denominados, 

respectivamente, Planalto 

Meridional e Planalto Setentrional 

(SAADI, 1995). 

 

Figura 3.3 – Domínios geográficos da Serra do 
Espinhaço: 1) Espinhaço Meridional - área de nossa 

pesquisa; 2) Espinhaço Central; 3) Espinhaço 
Setentrional; e, 4) Chapada Diamantina 

 
Fonte: Chaves e Meneghetti Filho,2002. 

                                                 
14 Terminologia também utilizada por Abreu (1982) apudAugustinet al. (2011: 51). 
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3.1 – A Serra do Espinhaço Meridional (SdEM): aspectos fisiográficos 

 
A Serra do Espinhaço Meridional (SdEM) representa um cinturão orogênico que 

limita o sudeste do Cráton do São Francisco, se estendendo por cerca de 300km na direção 

N-S, desde o Quadrilátero Ferrífero (Serra do Ouro Branco) até a região de Olhos d'Água 

(ALMEIDA-ABREU & RENGER, 2002; ALMEIDA-ABREU, 1995; ALMEIDA-ABREU et al., 

2005; AUGUSTIN et al., 2011; CHEMALE JR. et al., 2011). No sentido Nordeste, une-se 

com a Faixa Araçuaí com a qual forma o grande complexo Serra do Espinhaço (AUGUSTIN 

et al.,2011: 51). 

De acordo com Saadi (1995), a Serra do Espinhaço Meridional (SdEM) constitui o 

resultado de eventos geotectônicos com início no pré-cambriano (ALMEIDA ABREU & 

PFLUG, 1994) na seguinte sequência:  

 

- Final do Paleoproterozóico, em torno de 1.752Ma: rifteamento dando início à formação de 

uma bacia onde se acumularam mais de 5.000m de sedimentos predominantemente 

areníticos do Supergrupo Espinhaço; 

- Mesoproterozóico, em torno de 1.250Ma: fechamento da bacia por esforços compressivos 

com transporte de E para W, gerando o Orógeno Espinhaço; 

- Neoproterozóico, em torno de 900Ma:  um evento distensivo foi responsável por intenso 

magmatismo basáltico e a subsequente subsidência do Cráton do São Francisco, que 

permitiu a formação da bacia que acolheu os sedimentos pelítico-carbonáticos do Grupo 

Bambuí; 

- Durante os 250Ma seguintes: processou-se a sedimentação do Grupo Macaúbas, 

parcialmente glaciogênica e mais desenvolvida na parte setentrional; e,  

- Final do Neoproterozóico: o amalgamento do Supercontinente Gondwana induz uma 

reativação das estruturas nucleadas anteriormente, resultando em empurrões de E para W, 

impondo a superposição das sequências do Supergrupo Espinhaço às dos grupos 

Macaúbas e Bambuí. 

 

Com altimetrias situadas em aproximadamente 1.200m, o Planalto Meridional do 

Espinhaço caracteriza-se, do ponto de vista geológico, fundamentalmente pela 

predominância absoluta dos quartzitos que, em toda extensão do compartimento, compõem 

uma cobertura rígida, no entanto, densamente fraturada e cisalhada. Esculturadas pela 

dissecação fluvial, as formas de relevo são representadas mormente por cristas, escarpas e 

vales profundos adaptados às direções tectônicas e estruturais (SAADI, 1995). Isnardis 

(2009) atenta que, assim como em outras áreas do Planalto Meridional, na região de 
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Diamantina, existe a formação de superfícies de aplainamento, com a distinção de morros 

residuais – descritos como inselbergs ou monadnocks15, conforme as diferentes 

interpretações do processo (SAADI, 1995).  

A SdEM é edificada sobretudo por rochas do Supergrupo Espinhaço subdividido nos 

grupos Guinda e Conselheiro Mata, para além das diversas unidades que compõem as 

unidades supracrustais aflorantes por toda a borda oriental da SdEM (ALMEIDA ABREU & 

RENGER, 2002). De idade paleoproterozóica tardia a mesoproterozóica, os 

metassedimentos do Supergrupo Espinhaço se traduzem em uma sequência supracrustal 

de baixo grau metamórfico, composta predominantemente por rochas de origem 

metassedimentares tais como os quartzitos, metassiltitos, metaconglomerados, filitos e 

metavulcanitos (FOGAÇA, 1997). 

Figura 3.4 - Colunas estratigráficas do Supergrupo Espinhaço 
por Pflug (1968) e Fogaça et al. (1984), esta última incluindo a 

subdivisão das rochas arqueanas 

 

A coluna estratigráfica regional 

proposta por Fogaça (1997), 

baseou-se nos trabalhos de 

Pflug (1965, 1968), com as 

modificações propostas por 

Schöll & Fogaça (1979, 1981) 

e Fogaça et al. (1984) 

(KNAUER 2007), sendo que 

estas modificações se 

concentram apenas em 

designações novas para: i) a 

subdivisão do Supergrupo 

Espinhaço em dois grupos 

(DOSSIN et al., 1985 e 

ALMEIDA-ABREU, 1993); e, ii) 

denominações    formais dos 

membros da  Formação Sopa- 

Brumadinho propostos por Almeida-Abreu (1993), em lugar dos níveis de Schöll & Fogaça 

(1979). 

Nota-se na bibliografia outras propostas estratigráficas na divisão do Supergrupo 

Espinhaço, entretanto, a exceção do condicionamento de seu relevo, estas relações não 

encontram consensualidade entre os autores (OLIVEIRA, 2016).  

                                                 
15 Inselbergs, Monadnocks: Morro ou elevação topográfica que se destaca em uma superfície de aplainamento como um 
relevo residual não aplainado. Inselbergs (ilhas de morros) graníticos ou granitóides apresentam, muitas vezes, formas de pães 
de açúcar. Winge, M. (2001-2017). 
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Assim, utilizando-nos na 

presente pesquisa da divisão 

proposta por Fogaça (1997), 

apontamos que não é adotada 

neste trabalho a inclusão da 

Formação Bandeirinha (Grupo 

Costa Sena, Supergrupo Rio 

Paraúna) no Supergrupo 

Espinhaço, conforme proposto 

por Almeida-Abreu (1993). 

Nesta base, o Supergrupo 

Espinhaço é dividido em dois 

Grupos16 – Guinda, e, 

Conselheiro Mata - oito 

formações17 e três membros 

na sua unidade mais 

importante: a Formação Sopa-

Brumadinho (Figuras 3.4 e 

3.5).  

 

Figura 3.5 - Estratigrafia dos grupos Guinda e 
Conselheiro Mata do Supergrupo Espinhaço da SdEM. 
Denominações estratigráficas e ambientes de 
sedimentação segundo Pflug (1968), Schöll & Fogaça 
(1979), Dossin et al. (1987), Almeida-Abreu et al.(1989) 
e Almeida-Abreu & Pflug (1994) 

 
Fonte: Almeida-Abreu & Renger, 2002: 4. 

 

As áreas de estudo18 definidas para esta investigação encontram-se completamente 

inseridas no grande conjunto litológico Supergrupo Espinhaço, tocando em seu 

desenvolvimento, o Grupo Guinda – no que congrega a Formação Galho do Miguel - e o 

Grupo Conselheiro Mata – no que congrega as Formações Santa Rita, Córrego dos Borges 

e Córrego Bandeira; sendo estas, a seguir, descritas. 

Quadro 3.1 – Inserção litológica das áreas de estudo 

Área de 
estudo 

Sítio 
Arqueológico 

Grupo 

Formação 

Implantação do 
sítio 

Unidades de Prospecção 

Lapa do 
Peixe 
Gordo  

S.A. Lapa do 
Peixe Gordo 

Guinda 

Formação Galho 
do Miguel 

Formação Galho do Miguel 

Lapa da 
Chica 

S.A. Lapa da 
Chica 

Formação Galho 
do Miguel 

Formação Galho do Miguel 

Lapa do 
Caboclo 

S.A. Lapa do 
Caboclo 

Conselheiro 
Mata 

Formação Santa 
Rita 

Formação Santa Rita (Área 
C), Formação Córrego dos 

Borges (Áreas A e B), 
Formação Córrego da 

Bandeira (Área D) 

                                                 
16 Dossin et al.  (1985) e Almeida-Abreu (1993). 
17 Pflug (1968) e Schöll & Fogaça (1979). 
18 As áreas de estudo definidas para esta investigação são compostas pelos sítios arqueológicos eleitos para pesquisa e por 
unidades de prospecção localizadas em seus entornos diretos. O estabelecimento e definição destas áreas encontram-se 
detalhadamente descritos nos capítulos Metodologia e Resultados. 
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Figura 3.6 - Mapa de inserção geológica e formações: sítios Arqueológicos e áreas de estudo 
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O Grupo Guinda reúne as três formações que representam a maioria das rochas 

atualmente aflorantes na SdEM, são elas: Formação São João da Chapada, Formação 

Sopa-Brumadinho e Formação Galho do Miguel (FOGAÇA, 1997).  Uma ou outra unidade 

deste grupo assenta-se diretamente sobre os xistos do Supergrupo Rio Paraúna e/ou rochas 

cristalinas (granitos e gnáisses) do Complexo Basal (ALMEIDA ABREU & RENGER, 2002). 

A Formação Galho do Miguel abriga duas das nossas três áreas de pesquisa: o S.A. 

Lapa do Peixe Gordo, S.A. Lapa da Chica e suas respectivas unidades de prospecção, e 

constitui, sem dúvida, a paisagem mais impressionante da Serra do Espinhaço (vide 

prancha 3.1 na página seguinte). 

Com uma sucessão de hog-backs19 e elevações que ultrapassam às vezes os 1.500m 

de altitude, esta Formação destaca-se das demais unidades do Espinhaço por apresentar 

notável homogeneidade litológica, comportando, da base ao topo, espessas camadas de 

quartzitos com alto grau de maturidade (quartzo arenitos ou “ortoquartzitos”) e abundantes 

estratificações cruzadas de grande porte (mega-estratificações) (FOGAÇA, 1997). Segundo 

Knauer (2007), esta Formação, caracteriza-se por quartzitos puros e finos que constituem 

mais de 90% da unidade, sendo os outros 5 ou 10% representados por quartzitos finos 

micáceos e por intercalações de metargilitos acinzentados ou esverdeados. Sobretudo em 

sua porção basal, esta unidade caracteriza-se por estratificações cruzadas de grande porte, 

com alturas de 15-20m e extensões laterais que chegam a alcançar 100-200m (SCHÖLL & 

FOGAÇA, 1979), predominando os tipos tabulares (que podem ser tangenciais à base dos 

estratos) e as acanaladas (as mais extensas) (FOGAÇA, 1997). Marcas onduladas de 

cristas retas ou pouco sinuosassão frequentes, geralmente ocupando pavimentos de 

acamamento (FOGAÇA, 1997) e, o conjunto de características indica ambiente 

dominantemente eólico para sua deposição (DOSSIN et al., 1987 in KNAUER, 2007) (vide 

prancha 3.2 nas páginas seguintes). 

                                                 
19 Cristas ou colinas sustentadas por camadas mais resistentes à erosão e que mergulham com ângulos médios de modo a 
que o gradiente topográfico seja aproximadamente igual dos dois lados da crista, mas com o lado do mergulho da camada, 
coincidente com a superfície topográfica, apresentando-se mais plano e liso que o lado oposto. Winge, M. (2001-2017). 
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Prancha 3.1 – Formação Galho do Miguel – Região de Diamantina 
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Prancha 3.2 – Formação Galho do Miguel – Região de Diamantina 
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Notadamente relacionado ao contexto arqueológico pré-histórico, Isnardis (2009) 

assinala que os processos de formação em camadas de quartzito geraram afloramentos 

rochosos frequentes, meio a áreas planas e vales de diversas morfologias, e, intensamente 

recortados, com fraturas e cisalhamentos, disponibilizando uma quantidade significativa de 

abrigos naturais – em grande maioria apresentando dimensões reduzidas, entretanto, 

notam-se abrigos amplos, principalmente extensos. Ainda neste contexto, faz-se necessário 

ressaltar que os quartzitos, em especial os da Formação Galho do Miguel – em função de 

seu metamorfismo intenso – mostram aptidão ao lascamento, sendo encontrados com 

variedades de granulometria, coesão e homogeneidade, na forma de blocos ou nas paredes 

dos afloramentos (ISNARDIS 2009).  

Conforme o autor citado, bem como, a partir das observações efetuadas em campo, 

notam-se que os abrigos naturais não serviram somente aos ocupantes indígenas, sendo 

em sua maioria, apontados vestígios associados a ocupações contemporâneas20.  

 

Prancha 3.3 – Abrigos e porções abrigadas na Formação Galho do Miguel – Região de Diamantina. 

 
 

O Grupo Conselheiro Mata apresenta suas sequências subdivididas em cinco 

formações, denominadas, da base para o topo (Pflug, 1968), de: Santa Rita, Córrego dos 

Borges, Córrego da Bandeira, Córrego Pereira e Rio Pardo Grande, não ultrapassando, em 

                                                 
20Vide Capítulo 4, Subcapítulo 4.5 - As ocupações históricas e contemporâneas na Região de Dimantina. 
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termos de espessura total, 1200m, uma vez que o topo do conjunto se encontra muito 

erodido (FOGAÇA, 1997).  

De maneira condensada, KNAUER (2007) descreve o Grupo Conselheiro Matada 

seguinte maneira:  

 
“... é constituído, na base, por quartzitos, filitos e restritos metaconglomerados da 
Formação Santa Rita, que gradam verticalmente para os quartzitos (finos a médios) 
da Formação Córrego dos Borges, que pode apresentar intercalações de 
metabrechas quartzíticas e de metaconglomerados. Mais acima, aparece a Formação 
Córrego da Bandeira, com base filítica/metassiltítica que grada verticalmente para 
topo quartzítico fino a médio, localmente feldspático, substituída gradacionalmente 
pelos quartzitos finos a médios (localmente puros) da Formação Córrego Pereira. No 
topo, mas nem sempre presente, aparece a Formação Rio Pardo Grande, com 
metassiltitos e metargilitos substituídos verticalmente por quartzitos finos e muito 
micáceos.” KNAUER (2007: 85). 

 

Neste Grupo, encontra-se uma das nossas áreas de pesquisa, a qual inclui o S.A. Lapa 

do Caboclo e unidades de prospecção definidas, denominadas como Áreas A, B, C e D 

(vide Quadro 3.1).   

O S.A. Lapa do Caboclo e a Unidade de Prospecção “Área C” estão inseridas na 

Formação Santa Rita. Em detalhamento, Fogaça (1997) nos aponta que esta Formação, 

assenta concordantemente sobre os quartzitos da Formação Galho do Miguel e possui 

espessuras oscilando entre 100 e 250m (PFLUG, 1968).  Estende-se continuamente em 

uma faixa estreita e sinuosa de direção Norte-Sul, distinguindo-se principalmente das 

unidades vizinhas (Galho do Miguel e Córrego dos Borges), pelo relevo rebaixado, e por 

preservar áreas com dezenas de quilômetros quadrados de relictos de superfícies 

pediplanizadas com cotas de 1000-1200m, em contraste com as elevações quartzíticas 

daquelas formações (FOGAÇA, 1997). De acordo com o autor, trata-se de um conjunto de 

metassedimentos onde se alternam camadas delgadas de filitos, metassiltitos e quartzitos 

finos, sericíticos, destacando-se, nesta Formação, as laminações plano-paralelas, 

irregulares, lenticulares nos metassiltitos e estratificações cruzadas de pequeno porte nos 

quartzitos finos. No topo da sequência, os “diques de arenito” são típicos nesta formação 

(PFLUG & SCHÖLL, 1974; SCHÖLL & WALDE, 1980), sugerindo deposições em ambiente 

marinho, de águas rasas, sob influência de marés (FOGAÇA, 1997).  

Relacionado à natureza desta tese, ressalta-se que o quartzo hialino – uma das 

principais matérias-primas utilizada no cenário pré-histórico na região de Diamantina - pode 

ser encontrado em filões meio ao quartzito desta Formação, conforme se observa nas 

paredes do S.A. Lapa do Caboclo, bem como, meio aos numerosos depósitos de areia 

(ISNARDIS, 2009).  
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Foto 3.1 – Formação Santa Rita – Região de Diamantina 

  
Fotos 3.2. e 3.3 – Ocorrência de quartzo hialino – Formação Santa Rita- Região de 

Diamantina 

 

 As Unidades de Prospecção “Área A” e “Área B” inserem-se na Formação Córrego 

dos Borges, esta que se destaca na paisagem por apresentar uma sucessão de hog-backs 

descontínuos grosseiramente alinhados segundo um trend21 N-S. Traduz-se em um pacote 

de quartzitos finamente laminados, micáceos, branco-acinzentados, com espessuras entre 

100-150m; que se distinguem dos demais quartzitos encontrados no Supergrupo Espinhaço 

por apresentarem regularmente, distintas laminações plano-paralelas na maioria dos seus 

estratos (FOGAÇA, 1997). Predominam nesta Formação os quartzitos micáceos, de 

granulometria fina e, em menor significância, quartzitos com feldspato, sendo raros 

                                                 
21 Termo genérico para a direção de ocorrência de uma feição geológica de qualquer dimensão ou natureza. Glossário 
Geológico. Serviço Geológico do Paraná Governo do Estado do Paraná.  
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quartzitos puros, similares aos quartzitos da Formação Galho do Miguel. Com base nessas 

estruturas descritas, sugere-se um ambiente deposicional marinho de águas rasas, para 

Schöll & Fogaça (1979) esporadicamente dominado por correntes marinhas mais 

energéticas (intermaré) e, para Garcia & Uhlein (1987), sob condições regressivas em 

contexto litorâneo (FOGAÇA, 1997).  

 

  
Fotos 3.4 e 3.5 - Formação Córrego dos Borges – Região de Diamantina 

 

 Finalmente, encontramos a Unidade de Prospecção “Área D”, inserida na Formação 

Córrego da Bandeira. Esta Formação é distinguida pela alternância não uniforme de 

filitos/metassiltitos e quartzitos finos em pacotes métricos e segue paralela à Formação 

Córrego dos Borges, segundo a direção N-S, em espessura média que varia de 250m a 

100m de acordo com o autor (PFLUG,1968; SCHÖLL & FOGAÇA, 1979; DINIZ & 

PINHEIRO,1980; in FOGAÇA, 1997). Entre os vários tipos de quartzitos identificados na 

unidade, os quartzitos puros (mais de 95% de quartzo) predominam na porção mediana do 

pacote; sendo os quartzitos micáceos mais frequentes na base e no topo. Para além destas 

litologias, Köster (1984) identificou na unidade um pacote de metabrechas recoberto por 

filitos hematíticos e quartzitos com sericita. Os pacotes de ritmitos22cinza escuros são 

dominantes tanto na porção basal quanto na porção superior da formação, estando 

separados por um horizonte pouco espesso (até 10-15m), de caráter lenticular 

longitudinalmente, constituído exclusivamente de quartzitos finos com abundantes estruturas 

sedimentares. Entre estas se destacam laminações plano-paralelas, lenticulares, irregulares 

e cruzadas típicas de ambiente marinho raso, de baixa energia (FOGAÇA, 1997). 

 

                                                 
22 Rocha sedimentar clástica bem estratificada comlâminas e finas camadas, geralmente de granulação fina a média (areia 
média a fina) alternando-se com camadas de granulação fina (silte/argila) que se repetem ritmicamente indicando ciclos 
sazonais e/ou variações periódicas na energia de transporte relacionada ao aporte dos sedimentos. Winge, M. (2001-2017). 
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Fotos 3.6 e 3.7 – Formação Córrego da Bandeira – Região de Diamantina 

 

 

De acordo com Morais (2014), a morfologia regional, além de refletir muito de perto a 

disposição arquitetônica do pacote rochoso, ainda está estreitamente associada às litologias 

que o integram. Gontijo (1993) considera que a serra individualiza-se pela predominância de 

formas de relevo que guardam as características estruturais, decorrentes de uma tectônica 

compressiva com cavalgamentos em rochas essencialmente quartzíticas, sendo estas 

formas, segundo Saadi (1995), representadas, majoritariamente, por cristas, escarpas e 

vales profundos adaptados às direções tectônicas e estruturais, resultantes de sua 

esculturação pela dissecação fluvial (REZENDE & SALGADO, 2011).  

 Assim, os diferentes compartimentos geomorfológicos da SdEM foram descritos por 

vários autores, sendo classificadas cinco paisagens por Pflug (1968) a partir de uma escala 

regional, conforme cita Morais (2014): 

 

1 – Paisagem de escarpas escalonadas: edificada sobre as rochas do Grupo Bambuí na 

borda oriental da SdEM, sendo o relevo caracterizado entre variações de áreas extensas de 

superfície plana com baixo gradiente de declividade, e, morros suaves, cujas cotas 

altimétricas oscilam entre 500 e 600m;  

2 – Paisagem de chapadas: ocupando o Nordeste da SdEM, são áreas drenadas pelas 

bacias dos rios Jequitinhonha e Araçuaí, dominadas por rochas do Supergrupo Espinhaço, 

da Faixa Araçuaí, do embasamento cristalino ou rochas dos grupos Macaúbas e Bambuí. As 

chapadas são coberturas eluviais e depósitos clásticos assentados em uma extensa 

superfície de aplanaimento de idade Meso-Cenozóica, onde, entalhadas pela rede de 

drenagem, conformam superfícies extensivamente planas em cotas altimétricas superiores a 

800-900m. As variações de altitude com o fundo dos vales que as dissecam e as 

circunscrevem numa difusa distribuição e com recortes sinuosos, podem superar os 200m 

(SILVA, 2005);  



37 

 

3 – Paisagem dos planaltos: ocorrem de fato, sobre a SdEM, acima dos 1000m de altitude, 

caracterizando-se pelo relevo assaz acidentado onde se aponta o predomínio de rochas 

quartzíticas relacionadas às elevações e espigões de rochas nuas. Este predomínio dos 

quartzitos constitui uma paisagem de planaltos com cobertura rígida, intensamente falhada e 

fraturada, cuja estruturação promovida pela rede de drenagem - organizada segundo as 

direções tectônicas e estruturais - configura a ocorrência generalizada de escarpamentos, 

linhas de cumeada e grandes desníveis topográficos (SAADI, 1995; VALADÃO, 1998);  

4 – Relevo de hog-backs: localizado ao longo da borda oriental da SdEM, caracteriza-se por 

uma “paisagem de perfil assimétrico onde a linha de crista divide uma superfície fortemente 

inclinada para um dos lados e uma superfície suave e mais extensa do outro” (SILVA, 2005). 

As elevações são condicionadas pelas frentes de empurrão dispostas de forma alinhada na 

direção Norte-Sul ou Nordeste-Sudoeste, cujas cristas, sustentadas por quartzito, superam 

os 1500m de altitude;  

5 – Relevo irregular meia laranja: ocupa áreas a Leste e Sul da SdEM onde aflora o 

embasamento cristalino. Os mares de morro com vertentes côncavo-convexas apresentam 

cotas altimétricas que oscilam entre os 500 e 800m, podendo atingir os 1000m de altitude.  

 

Referente à pedologia, Morais (2014) afirma que os solos da SdEM são intimamente 

associados às formas de relevo e ao substrato geológico, existindo, desta forma, uma 

relação entre as superfícies geomórficas e as classes de solos presentes na região (DINIZ 

et al., 2005). Segundo o autor, ocupando mais de 70% de sua cobertura pedológica, o solo 

predominante na SdEM é o Neossolo Litólico, que se desenvolve associado às rochas 

quartzíticas, bem como, auxiliando em sua formação, estão fatores como a forte declividade, 

o relevo montanhoso e o clima frio de altitude. Os solos mais espessos, Latossolos e 

Cambissolos, são desenvolvidos a partir de rochas mais susceptíveis ao intemperismo. Em 

menor escala, os Nitossolos e os Argissolos originam-se de rochas gnáissicas, filíticas e 

básicas. Relacionados às regiões de terraços, os Neossolos Flúvicos, caracterizam-se por 

camadas entrepostas de areia grossa e fina. Localizados na região central e Leste da serra, 

os Gleissolos originam-se de sedimentos fluviais quaternários, e, uma vez que se 

estabelecem ao longo dos cursos fluviais, estão majoritariamente inseridos em áreas de 

preservação permanente (SILVA, 2005).  

3.2 – Panoramas paleoclimático e paleoambiental no cenário pré-histórico na 
Serra do Espinhaço Meridional 

 
Na realização desta pesquisa encontramos dois horizontes cronológicos, 

estabelecidos como “Antigo” e “Recente”. Assim, com a proposta de análise diacrônica da 
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gestão de matéria-prima relacionada à ocupação do espaço na região de Diamantina, os 

panoramas paleoclimático e paleoambiental tornam-se elementos relevantes na construção 

dos cenários pré-históricos analisados, ao considerarmos que possíveis mudanças e 

permanências ocorridas no clima e seus reflexos ambientais influenciariam diretamente o 

modo de vida das populações que ali estiveram.  

Neste viés, no âmbito arqueológico, os trabalhos desenvolvidos no Brasil sobre as 

mudanças climáticas na transição Pleistoceno-Holoceno têm trazido muitas discussões. De 

acordo com Kipnis & Scheel-Ybert (2005) sobre a questão da transição 

Pleistoceno/Holoceno, acreditava-se que as mudanças climáticas do Pleistoceno terminal 

não teriam sido significativas nas regiões tropicais, tendo afetado as terras baixas da 

América do Sul de forma homogênea, entretanto, para os autores, este quadro não 

corresponde à realidade complexa dos ambientes tropicais compostos por ecossistemas 

extremamente diversos (KIPNIS & SCHEEL-YBERT, 2005: 349-350).  

Conforme Araújo (2005), a bibliografia a respeito dos paleoclimas durante o 

Quaternário tardio na América do Sul suporta a hipótese de que eventos de maior umidade 

tenham ocorrido entre o final do Pleistoceno e início do Holoceno (BEHLING, 1998; LEDRU, 

1993; MOURGUIART & LEDRU, 2003; RODRIGUES-FILHO et al., 2002). Este clima mais 

ameno teria favorecido a ocupação humana em várias regiões do continente, sendo seguido 

posteriormente por períodos de menor pluviosidade durante o Holoceno Médio (BEHLING, 

2002; LEDRU, 1993; LEDRU et al., 1996; MARTIN et al., 1997; SERVANTet al., 1993), 

desta vez promovendo o abandono de extensas regiões do Brasil Central por parte de 

populações humanas (ARAÚJO et al., 2003).  

Assim, Araújo (2005) considera que após uma fase de intensa ocupação de sítios em 

cavernas e ao ar livre pelas populações pré-históricas, houve, a partir de aproximadamente 

8.000 anos cal. AP, um período de forte diminuição da população ou de deserção dos sítios 

na região central do Brasil. Desta forma, o autor sugere que as populações pré-históricas se 

instalaram na região do Brasil Central no início do Holoceno sob um clima úmido e que, 

posteriormente, o advento de condições mais secas ocasionou a redução ou o 

deslocamento destas populações (Hiato Arcaico23), observando-se que em muitos dos sítios 

arqueológicos estudados nesta região permaneceram desocupados até o Holoceno 

Superior.  

No âmbito do Brasil Central, Meyer et al. (2014) desenvolveram estudos com bases 

em análises palinológicas, direcionados ao paleoclima e ao paleoambiente do Cerrado 

durante o quaternário. Tal trabalho objetivou a revisão das evidências palinológicas obtidas 

em quinze localidades no cerrado do Brasil - entre essas, dez (10) estão inseridas no Estado 

                                                 
23 Araújo (2005).  
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de Minas Gerais, e, uma dessas, a APE24 da Turfeira Pau-de-Fruta, assenta-se na Serra do 

Espinhaço, onde estão localizadas nossas áreas de estudo e pesquisa.  

Nos estudos desenvolvidos por Meyer et al. (2014) os dados informam que a 

primeira metade do Holoceno não foi inteiramente marcada por um clima seco, havendo 

pelo menos uma fase úmida registrada em várias das localidades estudadas, entre 

aproximadamente 9.900 e 8.000 anos cal. AP, sendo esta fase seguida por um período 

bastante seco, cujo pico ocorreu em torno de 7.500-7.000 anos cal. AP; e, assim, 

corroboram parcialmente com as informações compiladas por Araújo et al. (2005). 

Na composição deste cenário, muitos dos estudos paleoclimáticos da SdEM no 

período Pleistoceno/Holoceno e Holoceno têm sido desenvolvidos a partir das turfeiras. Os 

ecossistemas de turfeiras encontram-se entremeados as superfícies de aplainamento 

próprias da SdEM, em áreas dissecadas, que permitem sua formação (HORÁK-TERRA et 

al., 2013) em característicos solos histosolos (USDA, 2006 apud HORÁK-TERRA et al., 

2013).  

Segundo Horák-Terra et al. (2013) estes ecossistemas são importantes wetlands, 

cuja principal característica é o elevado conteúdo em matéria orgânica resultante do 

desequilíbrio acúmulo/decomposição-mineralização da matéria orgânica, e desenvolvem-se 

em um amplo espectro temporal e ambiental, abrangendo longos períodos, como as que 

ocorrem na SdEM, com idades superiores a 30.000 anos (AUGUSTIN, 1994 apud HORÁK 

et al., 2011b).  

Assim, conforme os estudos paleoclimáticos desenvolvidos a partir de 

caracterizações na turfeira Pau-de-Fruta (SdEM), Horák-Terra et al. (2013) inferem seis 

fases de mudanças climáticas desde o princípio do Holoceno: Fase I (~10.000-7.360 anos 

AP): a vegetação foi dominada por uma Floresta Estacional Semidecídua e Montana e um 

Campo Rupestre de condições úmidas, indicando condições climáticas úmidas e frias e, o 

aumento de deposição de poeira regional neste período, sugere ventos intensos; Fase II 

(~7.360-4.200 anos AP): um declínio de Floresta Montana e a abertura da Floresta 

Semidecídua com a expansão de formações do Cerrado sugerem condições mais quentes e 

certa diminuição da umidade; Fase III (~4.200-2.200 anos AP): a vegetação mostrou 

declínio de Floresta Estacional Semidecídua e expansão de formações típicas de condições 

secas, principalmente as de campo, e, frequentes incêndios e perturbações da bacia foram 

sugeridas; Fase IV (~2.200-1.160 anos AP): vegetação dominada por formações de Cerrado 

sob condições de seca, embora curtos e abruptos períodos de resfriamento também 

ocorreram, possivelmente acompanhados por pequenas variações na umidade; Fase V 

(~1.160-400 anos AP) e Fase VI (< ~400 anos AP): enquanto a fase V aponta para 

                                                 
24 Área de Proteção Especial. 
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estabilidade ambiental, a Fase VI representa uma mudança abrupta, com grandes 

perturbações hidrológicas e de erosão do solo, mas também certo aumento de umidade nos 

últimos séculos, com ligeira recuperação das florestas úmidas.  

Horák (2009), afirma que, por meio da descrição e caracterização do Organossolo, 

da composição isotópica e elementar do carbono e nitrogênio, das assembleias 

palinológicas, caracterização botânica e isotópica da vegetação de cobertura, datação 14C e 

inferências de outros testemunhos retirados na mesma área25, a turfeira da APE Pau-de-

Fruta apresentou modificações paleoambientais decorrentes das flutuações climáticas 

pretéritas, ocasionando alterações na vegetação e na estrutura do depósito, sendo 

verificadas, no geral cinco mudanças (Horák 2009:187/188):  

 

1º. Durante o Pleistoceno Superior (antes de 20.359± 230 anos BP – CAMPOS, 

2009): provavelmente o clima foi muito mais úmido do que o presente, 

caracterizando uma elevada energia no ambiente junto ao canal de drenagem da 

APE Pau-de-Fruta, fazendo com que toda cobertura pedológica fosse arrancada. 

2º. Em ± 20.590 anos BP (CAMPOS, 2009) a energia do sistema diminuiu 

gradualmente, permitindo o desenvolvimento da vegetação e instalação da turfeira 

nos topos do relevo. As condições seguiram com uma tendência de diminuição da 

umidade em decorrência do Último Máximo Glacial, e desta forma, o clima provável 

foi mais seco e frio do que o atual. 

3º. No Holoceno Médio/Inferior as condições mais úmidas retornaram, todavia, a 

expressiva frequência de períodos curtos mais secos com temperaturas mais 

elevadas, caracterizando na vegetação a expansão do Campo Úmido, Floresta 

Estacional Semidecidual de Galeria, Campo Rupestre e Cerrado (Campo Cerrado e 

Cerradão). 

4º.  No entorno de 2.500 anos BP foram registradas condições de redução de 

temperatura na APE Pau-de-Fruta, apresentando vegetação rala, composta 

essencialmente por campo. 

5º. No Holoceno Superior, após 430 anos BP, condições mais quentes do que o 

presente estiveram presentes com a vegetação campestre, evidenciando um clima 

mais seco, enquanto a Floresta de Galeria regrediu permanecendo até a atualidade 

na forma de resquícios de Capões de Mata Semidecídua nos interflúvios.  

 

                                                 
25 Campos (2009) apud Horák (2009). 
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A partir dos estudos desenvolvidos, Horák et al. (2011a) nos diz que a tendência foi à 

decorrência de um clima úmido e frio no Holoceno Inferior para um clima muito mais úmido e 

mais quente no Holoceno Médio e, depois, para um clima mais seco no Holoceno 

Médio/Superior, até atingir o clima subúmido atual26. 

Assim sendo, distintos cenários ocorreram ao longo da história geológica na SdEM, 

em função das modificações dos padrões morfoclimáticos. Consoante Horák et al. (2011a), 

estas flutuações climáticas pretéritas, refletiram na regressão da mata e na expansão do 

campo, além da substituição do Cerrado lenhoso em Cerrado campestre e de uma extensa 

Floresta Semidecidual de Galeria em “Capões de Mata”. 

Atualmente, conforme a autora, as condições do clima e solo na SdEM favorecem o 

desenvolvimento de uma flora típica pertencente ao Bioma cerrado, dominada pela 

fisionomia de Campo Rupestre27 em meio às outras formações de Cerrado e Capões de 

Floresta Estacional Semidecidual. De acordo com Gontijo (2008), considerando o aspecto 

regional, a SdEM surge como um grande divisor de biomas, nos apresentando um mosaico 

fitofisionômico e florístico que imprime na paisagem da serra um de seus grandes fascínios. 

Na região, a ocorrência de determinado tipo de cobertura vegetal está fortemente 

condicionada a condições climáticas, aspectos morfológicos (FOGAÇA, 1997), 

disponibilidade hídrica (ISNARDIS, 2009) e aspectos litológicos – uma vez que a litologia 

acaba por definir as características pedológicas (GONTIJO, 2008).  Assim, segundo Gontijo 

(2008) a cobertura vegetal se revela na forma dos campos de altitude - que serão rupestres 

na medida em que estiverem associados aos afloramentos rochosos – apresentando uma 

fisionomia bastante uniforme e característica que se mantêm ao longo da Cadeia do 

Espinhaço sendo a continuidade quebrada pela presença de manchas de cerrado e matas 

de galeria e de encosta, e também pelos assim chamados capões de matas (GIULIETTI et 

al.,1987).  

                                                 
26 Nota-se que esta análise, diverge, em parte, com as informações compiladas por Araújo (2005). 
27 Formações campestres herbáceo-arbustivas. 
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Prancha 3.4 – Vegetação – Região de Diamantina. A: Cerrado Stricto Senso - B: Cerrado Denso -  C: Campo Sujo – D: Cerrado Stricto Sensu 
(primeiro plano) e Cerrado Rupestre (ao fundo) – E: Campo Rupestre – F: Cerrado Ralo (primeiro plano) Cerrado Rupestre (ao fundo) – G: Cerrado Rupestre 
– H: Campo Limpo com presença marcante de sempre-vivas (primeiro plano) Campo Rupestre (ao fundo) – I: Cerrado Rupestre (primeiro plano); Campo 
Limpo (meio) e Campo Rupestre (fundo). 
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Menezes & Giulietti (1986, 2000 apud GONTIJO, 2008), destacam a riqueza florística 

dos campos rupestres na Cadeia do Espinhaço, ressaltando o elevado índice de 

endemismos da flora local. Os botânicos enumeram um grande número de famílias de 

plantas, destacando-se na paisagem, aos olhos dos leigos, as “canelas de ema” 

(Velloziaceae), as “parasitas” (Orchidaceae e Bromeliaceae), diversas cactáceas 

(Cactaceae), e um grande número de “sempre vivas” (Xyridaceae, Cyperaceae, 

Eriocaulaceae).  

Aproximando-nos das áreas de estudo tocadas nesta tese, os trabalhos de Horák 

(2014) na área da APE Pau-de-Fruta28 nos apontam uma vegetação composta por Capões 

de Floresta Estacional Semidecidual em meio ao Cerrado, incluindo neste último as 

formações savânicas (Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre), as formações 

florestais (Cerradão) e as formações campestres (Campos Limpos Úmidos, Secos e 

Campos Rupestres) (vide Prancha 3.4).  

Em reflexo a esta diversidade fitofisionômica apresentada, Lessa et al. (2008) nos 

apresentam a Cadeia do Espinhaço com uma grande diversidade de registros de espécies e 

um alto índice de endemismos para alguns grupos faunísticos como anfíbios anuros e aves 

– estas, são abundantes e diversificadas, incluindo espécies terrícolas como perdizes e 

codornas (ISNARDIS, 2009). Relacionado aos mamíferos, são escassas as informações 

básicas direcionadas à ecologia, distribuição geográfica e biologia das espécies (LESSA, 

2005; OLIVEIRA & PESSÔA, 2005), sendo este quadro agravado pela atual destruição e a 

fragmentação de hábitats (LESSA, 2005; OLIVEIRA & PESSÔA, 2005), bem como pelo 

desconhecimento sobre os impactos diretos e indiretos na fauna de mamíferos, ocasionados 

pela redução da cobertura vegetal desde o início do histórico processo de ocupação da 

região com a implantação de lavras de ouro e diamantes em meados do século XVII 

(LESSA et al., 2008).  

Segundo Isnardis (2009), partindo de alguns relatos escritos e orais dos moradores 

da Serra, aparentemente houve uma abundância faunística de herbívoros de maior porte, 

como cervídeos, antas capivaras e porcos do mato, além de animais de menor porte, como 

roedores (mocós, rabudos), marsupiais e Xenartros (tatus e tamanduás).  

Sobre a ictiofauna, encontramos em Alves et al. (2008) a deficiência sobre seu 

conhecimento pretérito, justificada pela ausência de registros históricos que permitiriam a 

comparação entre a situação no passado com a atual, e assim, o comportamento de 

populações numa escala temporal. Contudo, apesar do número de registros obtido - 162 

                                                 
28 Tomamos a APE Pau-de-Fruta como referência para descrições de paleoambientes e paleovegetação principalmente pela 

proximidade dos sítios arqueológicos em estudo, distando dos sítios em estudo Lapa do Peixe Gordo, Lapa da Chica e Lapa do 

Caboclo, respectivamente, 10, 13 e 20 km.  
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espécies, sendo 27 espécies são endêmicas e 14 exóticas às bacias hidrográficas que 

compõem o Complexo do Espinhaço – o autor conclui que os esforços para caracterizar o 

potencial da ictiofauna na região são insuficientes, visto as enormes lacunas e completa 

ausência de informações em certas áreas, e chama a atenção aos impactos com ações 

diretas na fauna aquática, entre esses, a exploração de jazidas minerais (ouro, diamante, 

minério de ferro), prática ainda comum nos tempos atuais.  

Transportados ao universo pré-histórico, a partir de um olhar mais interpretativo ao 

cenário e aos vestígios gráficos reconhecidos nos sítios arqueológicos na região de 

Diamantina, encontramos na arte rupestre uma possível amostra e possivelmente um 

diálogo do que poderia ter sido a fauna naqueles tempos. Esta observação obviamente não 

inclui qualquer discussão sobre aspectos específicos da leitura e estudo da arte rupestre na 

região, bem como aspectos intencionais seletivos de representações e significações entre 

um ou outro grupo faunístico, localizações e inserções na paisagem. Partindo somente da 

observação, encontramos figuras zoomorfas (cervídeos, quadrúpedes, peixes) 

frequentemente representados nos painéis de arte rupestre – sejam atribuídos ao Horizonte 

Antigo ou Horizonte Recente, ou de acordo com os estudos da arte rupestre para a região, 

atribuídos aos quatro conjuntos estilísticos delineados29.  

Neste viés, fortemente interpretativo, a partir da diversidade fitofisionômica, Isnardis 

(2009) supõe que a variedade de feições do Cerrado na área de pesquisa, possivelmente 

dispusesse uma grande variedade de possibilidades alimentares, as quais poderiam 

sustentar espécies herbívoras, como animais pastores - por exemplo, os cervídeos - e 

animais predadores de pequenos animais de campo, como emas, siriemas e outras aves de 

porte expressivo. Ou seja, os animais teriam a sua disposição possibilidades alimentares, 

considerando-se de mesma forma, estas possibilidades às populações humanas em 

atividade de coleta ou de caça desses animais (ISNARDIS, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Linke (2014). 
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CAPÍTULO 4 - CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA E HISTÓRICA DE 

PESQUISAS LOCAIS 
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4.1 – Histórico de pesquisas arqueológicas na área de pesquisa 

 
 Nos anos 70 e 80 do século passado, o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) e o 

Setor de Arqueologia da UFMG,na esfera de suas pesquisas e projetos da época, 

realizaram incursões à região de Diamantina, onde registraram alguns sítios de pintura 

rupestre, entre sítios arqueológicos de outras naturezas, entretanto, somente a partir de 

2003, tiveram lugar as primeiras prospecções sistematizadas, levantamentos e análises de 

sítios de arte rupestre na região de Diamantina, frutos do projeto de Iniciação Científica do 

Centro Universitário Newton Paiva, denominado “Diamantina Rupestre” (LINKE & 

ISNARDIS, 2012).  

Partindo dos sítios reconhecidos nos anos 70 e 80, este projeto abrangeu três áreas 

de pesquisa, as quais em conjunto somavam aproximadamente 10km². Ao final deste 

projeto os registros de sítios arqueológicos em abrigo passaram de quatro para treze30, e, 

assim, a contar com o grande potencial arqueológico percebido, no ano de 2004, o Setor de 

Arqueologia da UFMG, decidiu tomar a região como uma das áreas de seus trabalhos, 

desenvolvendo e coordenando projetos de maior diversidade. Financiados pela Missão 

Arqueológica Franco-Brasileira31, pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais – FAPEMIG32 e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq)33, a abordagem dos projetos englobou a ampliação de áreas anteriormente 

prospectadas com a realização de levantamentos oportunísticos, e, concomitantemente, 

investidas direcionadas a sondagens e levantamentos dos grafismos rupestres nos sítios 

arqueológicos já reconhecidos. 

Desta forma, já em 2009, a denominada “região de Diamantina”, foco da investigação 

do Setor de Arqueologia da UFMG, corresponde geograficamente à porção meridional do 

município de Diamantina, o Norte do município de Gouveia, o município de Datas, à porção 

Noroeste do município do Serro e o Leste do município de Monjolos, estando 

completamente inserida em Minas Gerais (ISNARDIS, 2009; ISNARDIS, 2013).  

 Desde então, as investigações efetuadas em sítios selecionados na região de 

Diamantina34 intuíram compreender a ocupação regional e relacioná-la com a ocupação do 

Brasil Central, abordando os sítios e seus vestígios em análises que considerassem a 

percepção e o uso da paisagem35, os possíveis sistemas de sítios e as categorias de 

                                                 
30 Linke & Isnardis (2012) 
31 Até o ano de 2005. 
32 De 2006 a 2011. 
33 A partir de 2013 até o presente. 
34 A partir dos 102 sítios arqueológicos reconhecidos na região, sendo 101 em abrigo (LINKE & ISNARDIS,2012). 
35 Linke (2008).  
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vestígios - sobretudo as indústrias líticas relacionadas36. Com a produção de resultados 

significativos, estas pesquisas têm contribuído para o entendimento da ocupação regional, 

ao mesmo tempo em que têm colaborado para ampliar as reflexões sobre a ocupação do 

Brasil Central (LINKE & ISNARDIS, 2012). 

Os trabalhos de escavação realizados construíram, até o momento, dois distintos 

momentos: um correspondente à transição Pleistoceno/Holoceno e ao Holoceno Inferior 

(datações que vão de 10560 BP± 40 [BETA 199504] a 8760 ± 60 BP [Beta 254271]) e outro 

correspondente ao Holoceno Superior (datações que vão de 2730 ± 40 [Beta 255470] a 680 

± 50 [Beta 199504]) (SOLARI et al., 2012), respectivamente denominados Horizonte Antigo 

e Horizonte Recente37.  

Concomitante aos trabalhos de investigação desenvolvidos pelo Setor de 

Arqueologia da UFMG, as pesquisas na região ganham ainda mais impulso no ano de 2010, 

com a criação do Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (LAEP/UFVJM). O principal projeto do 

LAEP/UFVJM, denominado “Projeto Arqueológico Alto Jequitinhonha - (PAAJ)”,inclui em sua 

área de abrangência os municípios de Diamantina, Senador Modestino Gonçalves, Gouveia, 

Datas, Serro, Couto Magalhães de Minas, Felício dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto e 

Itamarandiba38. 

Tal projeto tem como objetos principais as relações entre os humanos e seus 

ambientes holísticos e diacrônicos no vale do Jequitinhonha, e quais e como os vestígios 

arqueológicos podem cooperar para compreensão da ocupação e uso do espaço durante o 

Holoceno (FAGUNDES, 2013). Os resultados deste projeto têm trazido novos elementos 

para o entendimento das ocupações pré-coloniais em Diamantina e no Alto Jequitinhonha, 

sendo identificados, neste âmbito, 144 sítios arqueológicos até o ano de 2013. Nas 

escavações realizadas pelo LAEP/UFVJM e por empresas atuantes na área do projeto, 

algumas datações foram obtidas em sítios localizados na região de Diamantina entre os 

8.530 ± 120 BP e 330 ± 85 BP (OLIVEIRA, 2016; FAGUNDES,2013).  

Este breve panorama, nos exibe o grande potencial arqueológico da região em 

estudo, onde, ao nos basearmos nos trabalhos desenvolvidos pela UFMG e pela UFVJM 

contamos com o registro de mais de duas centenas de sítios arqueológicos, onde foram 

levantadas datações de ocupações que abrangem desde a transição Pleistoceno/Holoceno 

e o Holoceno Inferior, até Holoceno Superior. 

                                                 
36 Isnardis (2009). 
37 Isnardis (2009). 
38 Segundo Isnardis (2013), ainda que atualmente o projeto do LAEP/UFVJM priorize a porção mais setentrional em relação à 
área de pesquisa da UFMG, a região do projeto também abrange a região de Diamantina – área de pesquisa da UFMG - e 
permite assim um diálogo mais direto e estreito sobre a região (TAMEIRÃO 2013, LEITE 2012, OLIVEIRA 2012). 
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 Inseridos neste cenário e nesta região, encontramos os três sítios arqueológicos 

eleitos para esta pesquisa: o S.A. Lapa do Caboclo, o S.A. Lapa do Peixe Gordo e o S.A. 

Lapa da Chica. Objetos de estudo do Setor de Arqueologia da UFMG, apresentaremos a 

seguir, baseados nas pesquisas já desenvolvidas39, as caracterizações das ocupações pré-

históricas nos Horizontes Antigo e Recente para a região de Diamantina.  

 

4.2 – As ocupações pré-históricas do Horizonte Antigo 

 
Os vestígios arqueológicos recuperados em Diamantina atribuíveis ao Horizonte 

Antigo estão presentes em três sítios arqueológicos, até o momento, e correspondem 

majoritariamente a material lítico lascado e estruturas de combustão contendo vegetais 

carbonizados. São os sítios: S.A. Lapa do Caboclo, com datações de 10.560 ± 40 BP e 

10.380 ± 60 BP (Beta 199502 e Beta 233764, respectivamente); S.A. Lapa do Peixe Gordo, 

com datações de 10.210 ± 60 BP (Beta 233762); e o S.A. Lapa da Chica, com datações de 

8.760 ± 50 BP (Beta 254271) (LINKE & ISNARDIS, 2012).  

No S.A. Lapa do Caboclo, o material lítico lascado correspondente a este horizonte é 

caracterizado por Linke e Isnardis (2012) pela predominância de lascas em quartzito de 

diversas variedades e, pelas lascas em quartzo – em presença secundária.  A indústria 

sobre o quartzito conta com um número de artefatos reduzido,entretanto, são registradas em 

grande expressão lascas aparentemente correspondentes a lascas de façonagem e retoque 

de artefatos plano-convexos. Sobre o quartzo,majoritariamente as lascas apresentam 

características de lascas de retoque, registrando-se ainda, em frequencia reduzida, lascas 

de façonagem e registros pontuais de lascas de adelgaçamento - meio a coleção sobre esta 

matéria-prima, ressalta-se a presença de uma ponta de projétil, a qual apresenta uma 

quebra, ocorrida, aparentemente, na fase final de sua confecção. De acordo com os autores, 

a análise sobre esta coleção lítica aponta para a utilização do sítio como uma área de 

realização das etapas finais das cadeias operatórias de artefatos retocados, em maioria, 

sobre o quartzito - entre esses, possivelmente, instrumentos plano-convexos - e de artefatos 

sobre o quartzo, entre estes, seguramente, pontas de projétil.  

A presença de etapas finais de cadeias operatórias (lascas de retoque) é também 

característica no Horizonte Antigo nas coleções líticas do S.A. Lapa do Peixe Gordo - onde 

se identificou a utilização das matérias-primas quartzito e quartzo hialino – e no S.A. Lapa 

da Chica, onde se observou imensa maioria de lascas em pequenas dimensões (inferior a 

                                                 
39 Principalmente os textos de Linke (2008), Isnardis (2009) e Solari et al. (2012). 
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2,0 cm) majoritariamente em variedades de quartzito, mas também em quartzo (LINKE & 

ISNARDIS, 2012). 

Estruturas de combustão em pequenas dimensões foram evidenciadas nos sítios 

Lapa do Caboclo e Lapa do Peixe Gordo, e, no S.A. Lapa da Chica recuperaram-se apenas 

escassos restos faunísticos e carvões sem organização evidente. 

Isnardis (2009) considera que os sítios Lapa do Caboclo e Lapa do Peixe Gordo 

parecem se configurar como espaços de produção de artefatos retocados, entretanto, 

somente nas fases finais desta produção. Como indica a parca presença de artefatos em 

quartzito e a escassez de artefatos em quartzo, estes sítios não se caracterizam como locais 

de uso e descarte dos artefatos produzidos e assim, considerando-se as dimensões 

reduzidas das estruturas de combustão registradas em ambos os sítios, o autor trabalha 

com a hipótese de estes locais terem servido de abrigo para acampamentos breves.  

Ponderando sobre o aspecto preambular da pesquisa sobre a pré-história de 

Diamantina, Linke & Isnardis (2012) observam que o volume de referências, de 

interpretações e formulação de diversas questões a partir dos trabalhos até então 

produzidos, possibilitavam, desde aquele momento, inserir a região em estudo nas 

discussões com outras regiões, em vários aspectos.  

O Horizonte Antigo40 tem sido sistematicamente registrado em outras regiões centro 

brasileiras – áreas em Minas Gerais, e também Bahia, Goiás e Tocantins -mostrando 

considerável semelhança tecnológica entre seus conjuntos artefatuais líticos. Destarte, um 

dos fatores de associação imediata a discussões mais amplas é a constatação da 

antiguidade das ocupações da região de Diamantina, bem como, os indícios que apontam 

para uma possível afinidade tecnológica entre o que se vê nas indústrias líticas deste 

horizonte cronológico na região e nestas outras regiões, uma vez que foram encontrados 

refugos de lascamento compatíveis com a produção de instrumentos plano-convexos. Para 

além desta visão, o acurado estudo voltado à arte-rupestre da região tem proporcionado a 

compreensão detalhada da Tradição Planalto, oferecendo assim novos elementos à 

bibliografia sobre o tema e, igualmente, enriquecendo as discussões sobre grandes 

unidades classificatórias, Tradições e validades de categorias.   

 

4.3 – As ocupações pré-históricas do Horizonte Recente 

 
 As ocupações do Horizonte Recente reconhecidas em diversos sítios na região de 

Diamantina relacionam-se a vestígios arqueológicos de diversas naturezas encontrados em 

                                                 
40 Correspondente à transição Pleistoceno ao Holoceno e Holoceno Inferior. 
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superfície e subsuperfície associáveis aocupações pré-históricas do Holoceno Superior 

(SOLARI etal., 2012). Este período apresenta datações de 2.730 ± 40 BP, obtida no S.A. 

Lapa da Chica, e 1220 ± 40 BP (Beta199503) e 680 ± 50 BP (Beta 199504), ambas obtidas 

no S.A. Lapa do Caboclo.  

O conhecimento atual direcionado às ocupações pré-históricas do Horizonte Recente 

foi formado a partir de campanhas de investigação, as quais harmonizaram atividades de 

coletas sistemáticas em nove sítios (09) arqueológicos41, abertura de sondagens e 

escavações em seis (06) desses sítios e em outros quatro (04) sítios42, sendo somente um 

(01) a céu aberto43 (ISNARDIS, 2009, 2013). Integrando a construção do conhecimento 

sobre as ocupações recentes, inclui-se a observação sistemática dos elementos naturais 

dos sítios e seu entorno, embasada nos trabalhos de pesquisa acerca dos grafismos 

rupestres regionais, desenvolvidos por Linke (2008).  

Com morfologias e implantações na paisagem diversas, Isnardis (2009) propôs 

quatro categorias classificatórias, de acordo com a combinação e correlação das seguintes 

variáveis: implantação dos sítios na paisagem, morfologia, disponibilidade local de matérias-

primas rochosas, variedades de matérias-primas líticas presentes como vestígios lascados 

nos sítios e conjuntos artefatuais encontrados. Nesta proposta, firmaram-se sítios com 

feições de acampamentos temporários, sítios oficinas e fontes de matérias-primas, e, ainda, 

um sítio com morfologia e implantação peculiares, assim como um uso bastante peculiar – o 

S.A. Lapa do Caboclo - feito espaço funerário pelas ocupações recentes (SOLARI et al., 

2012). 

A caracterização da indústria lítica deste horizonte compôs-se a partir da análise dos 

vestígios líticos, aplicada às coleções de dez (10) sítios, incluindo-se instrumentos e refugos. 

As indústrias líticas se estabelecem quase que inteiramente a partir dos quartzitos e do 

quartzo hialino – em geral muito homogêneo. Discretamente, surge sobre o quartzo 

translúcido e nunca sobre o quartzo leitoso. O sílex e rochas afins são assaz escassas no 

contexto arqueológico, entretanto estão presentes (ISNARDIS, 2013).  

A indústria sobre o quartzito registrou plano-convexos sobre plaquetas – agrupáveis 

conforme especificidades44, artefatos robustos, e, um único grupo de peças retocadas sobre 

lascas. Destacam-se principalmente, nesta indústria, os plano-convexos, bastante 

semelhantes àqueles que se distribuem amplamente pelo Brasil Central na transição entre o 

Pleistoceno e o Holoceno Inferior, entretanto, os planos convexos da indústria lítica recente 

                                                 
41 São os sítios arqueológicos: Lapa da Bandalheira, Lapa do Boi, Lapa da Ciranda, Lapa do Moisés, Lapa do Peixe Gordo, 
Lapa da Chica, Lapa do Caminho da Serra, Casa de Pedra Norte, Lapa Pintada de Datas. 
42 São os sítios arqueológicos: Lapa do Caboclo, Lapa do Boi, Lapa da Bandalheira, Lapa do Moisés, Lapa do Peixe Gordo, 
Lapa do Caminho da Serra, Lapa da Turma, Lapa da Chica, Lapa Pintada de Datas, Garimpo do Turco.   
43 S.A. Garimpo do Turco. 
44 Plaquetas delgadas, plaquetas espessas, artefatos sobre plaquetas muito delgadas (menos de 1,0 cm de espessura) 
(ISNARDIS, 2009). 
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de Diamantina se distinguem dos plano-convexos centro-brasileiros antigos em algumas 

especificidades, sobretudo, a eleição de plaquetas como suporte e pelo fato de se 

integrarem a indústrias marcadas pela diversidade e pela ausência de rigor nas relações 

entre artefatos e seleção de suportes (ISNARDIS, 2009). 

 

Figura 4.1 - Conjuntos artefatuais e sepultamentos em Diamantina (MG). Fonte: Isnardis, 
2009;Isnardis, 2013. 

 
 

A indústria sobre o quartzo hialino surge também diversificada, com artefatos sobre 

lasca, artefatos sobre suportes diversos – entre lascas e cassons45, artefatos bifaciais sem 

simetria entre as faces, artefatos bifaciais com simetria entre as faces, artefatos de contorno 

triangular sobre lasca e sobre cassons, e, artefatos sobre lasca de gume denticulado 

(ISNARDIS, 2013).  

A disponibilidade da matéria-prima apresentou-se como um elemento significativo 

para a caracterização dos sítios, uma vez que alguns abrigos apresentam, em suas 

paredes, tetos e em blocos (plaquetas) sobre o piso, quartzitos variados com média e alta 

aptidão ao lascamento46. Sobre a disponibilidade do quartzo hialino nos próprios abrigos, 

somente o S.A. Lapa do Caboclo mostrou sua ocorrência dentro da área abrigada 

(ISNARDIS, 2013). 

Acerca do S.A. Lapa do Caboclo, Linke e Isnardis (2012) ressaltam as relevantes 

informações oferecidas sobre o Holoceno Superior, sendo revelados durante as 

                                                 
45 Refugo particularmente abundante nos restos de debitagem do quartzo, os cassons, são fragmentos poliédricos 
centimétricos, com facetas criadas por planos de clivagem (PROUS etal., 2012). 
46 Para tanto, observa-se com alta aptidão ao lascamento, quartzitos que apresentam alto grau de coesão, homogeneidade e 
granulometria fina, e, média aptidão ao lascamento, quartzitos menos coesos, homogêneos e de granulometria mediana, 
entretanto, aproveitáveis para o lascamento.  
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escavações, dois conjuntos de estruturas: estruturas de sepultamentos e estruturas de 

depósitos vegetais - estas últimas, reconhecidas como “silos”, já encontradas em ocupações 

do mesmo período em outras regiões do Norte de Minas Gerais (PROUS et al. 1994a, 

BUENO 2008). 

Das quatro estruturas funerárias escavadas – que correspondem a seis indivíduos 

(ISNARDIS, 2013) - os sepultamentos I e II correspondem a enterramentos secundários 

intactos, apresentando-se com importantes similitudes e diferenças em relação ao 

tratamento mortuário (pigmentação nos ossos infantis do Sepultamento I e cobertura de 

resina nos ossos do Sepultamento II), e, os sepultamentos III e IV corresponderam a 

enterramentos humanos com intensas perturbações pós-deposicionais, que, de acordo com 

as características e número de indivíduos, considera-se a mistura de enterramentos 

primários e secundários47 (SOLARI et al., 2012). Segundo Isnardis (2013) os remanescentes 

ósseos foram encontrados depositados no interior de estojos cilíndricos de casca de árvore, 

com notável grau de conservação, permitindo a recuperação de penas, resinas recobrindo 

epífises, peças de couro que fechavam os cilindros e outros materiais orgânicos. Solari et al. 

(2012) ressaltam a relevante conservação dos materiais, sendo possível evidenciar 

elementos de práticas funerárias raramente perceptíveis em contextos arqueológicos. Vale 

notar que todos os sepultamentos estavam próximos uns aos outros e com orientação 

semelhante48.  

Entre o material vegetal recuperado neste horizonte estão espigas e fragmentos de 

espigas de milho (Zea mays), observando-se a presença de carbonos do tipo C4 (típico de 

Gramineae, entre as quais se encontra o milho) em ossos humanos e prováveis fragmentos 

de raízes de mandioca (Manihot esculenta), ainda não comprovados (ISNARDIS, 2013).   

Este mesmo horizonte - entre superfície e níveis estratigráficos superiores - que nos 

apresenta estas singulares acima citadas encontra, uma vez mais, uma questão peculiar: a 

quase ausência do material cerâmico.  O material cerâmico, encontrado até o momento em 

sítios em abrigos mostra-se assaz restrita, correspondendo a 13 fragmentos, de dimensões 

inferiores a 5,0 x 5,0 cm e podem ser agrupados em duas categorias: um grupo apresenta 

características compatíveis com cerâmicas classificadas sob a categoria Tradição 

Tupiguarani (em função, sobretudo de sua decoração plástica) e o outro grupo, que não 

apresenta elementos que proporcionem sugestão de afinidades com categorias 

classificatórias já estabelecidas na bibliografia (ISNARDIS 2013).  

Este apontamento insere-se em uma questão macrorregional, direcionado à 

caracterização e diversidade dos modos de vida de populações horticultoras: em 

                                                 
47 Talvez motivada pelo uso recorrente do espaço funerário ao longo do tempo (SOLARI et al., 2012). 
48 Maiores informações sobre as citadas estruturas serão apresentadas no Capítulo 05. Para detalhamentos relacionados aos 
sepultamentos, recomenda-se a leitura completa de SOLARI et al. (2012).  
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Diamantina, cerâmica e horticultura não ocorrem com a combinação tradicionalmente 

descrita e pressuposta. A análise das ocupações recentes dos abrigos evidencia outros 

aspectos dos modos de vida dos horticultores do cerrado, gerando outras categorias de 

sítios e não as clássicas aldeias recorrentes na bibliografia (LINKE & ISNARDIS, 2012).  

Considerando-se que até o momento não foram encontrados sítios a céu aberto que 

incutam aldeias ou acampamentos, aliado à ausência de informações orais sobre sítios 

cerâmicos e à ausência por completo de fragmentos no S.A. Lapa do Caboclo, segundo os 

pesquisadores, uma possibilidade a ser seriamente considerada se faz de estarmos diante 

de um conjunto de sítios de uma população que praticava a cerâmica, todavia de maneira 

muito restrita nos sítios em abrigo. Linke e Isnardis (2012) ressaltam que, se, na bibliografia 

arqueológica brasileira, os abrigos têm sido os sítios centrais para a compreensão das 

antigas ocupações de caçadores coletores, ainda há um amplo caminho para se 

compreender o seu papel nos sistemas de ocupação das comunidades de horticultores, 

muito além da condição, já conhecida, de espaços funerários. 

Outras possibilidades sobre esta questão são levantadas em Isnardis (2009: 247-

248), sendo esta uma questão preciosa que coloca em foco a relação entre a cerâmica e a 

horticultura na região de Diamantina.  

Assim, Isnardis (2009) tomando os elementos concretos levantados conclui sobre o 

contexto arqueológico recente na região de Diamantina: 

 

“... o que se tem é um conjunto de sítios que envolve acampamentos 

temporários, fontes de matéria-prima para o lascamento e um espaço 

funerário, numa paisagem salpicada de pinturas. A cerâmica que ali ocorre é 

escassa e são ausentes as descobertas acidentais de cerâmica. Com tais 

elementos, tem-se um cenário que sugere um sistema de acampamentos 

para atividades de pouca duração, envolvendo, contudo, espaços carregados 

de valor simbólico. A interpretação mais plausível, no presente contexto, 

parece ser a da formação de um território de caça e coleta de povos 

horticultores, que não formaram entre as pedras da serra estabelecimentos 

fixos, podendo estar estas bases mais duradouras, mais densas e mais 

diversas em vestígios, fora dos topos do Espinhaço, em suas bordas ou em 

suas circunvizinhanças.” 

 

4.4 - Os grafismos rupestres da região de Diamantina 
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 O registro e estudo dos grafismos rupestres da Região de Diamantina encontram-se 

integralmente relacionados ao impulso na pesquisa pré-histórica na região. Conforme 

citamos, nos anos 1970, o Setor de Arqueologia da UFMG realizou prospecções 

oportunísticas nos municípios de Diamantina, Gouveia, Serro e Datas, localizando alguns 

abrigos com pinturas rupestres, bem como, nos anos 1980, o Instituto de Arqueologia 

Brasileira procedeu com o registro de alguns sítios, todavia, não foram desenvolvidas 

pesquisas por estas instituições.  

De acordo com os apontamentos inicias deste capítulo, as pesquisas sistemáticas e 

intensivas com vistas à análise dos registros rupestres na região de Diamantina iniciaram-se 

a partir do ano de 200349, no âmbito do projeto “Diamantina Rupestre”, que objetivou a 

análise das diferentes percepções que o antigo Distrito Diamantino recebeu ao longo de 

diferentes períodos, sendo o contexto pré-histórico um destes. 

A partir deste projeto, o Setor de Arqueologia da UFMG deu continuidade às 

pesquisas na região, até os dias atuais, valendo-se de pressupostos da Arqueologia da 

Paisagem, buscando entendimento dos sítios e de seus vestígios como formas 

culturalmente estruturadas de percepção da paisagem, bem como aproximações mais 

hermenêuticas da cultura e das práticas culturais, objetivando compreender os diversos 

elementos da paisagem – os sítios, seus artefatos, seus grafismos, os locais em que estes, 

esses e aqueles se inserem - como signos que, juntos, compõem textos específicos, em 

contextos específicos, passíveis de serem lidos (OLIVEIRA, 2016; LINKE & ISNARDIS, 

2012). As concepções estéticas utilizadas nas análises levaram em consideração as 

maneiras de se fazer em aproximação com a noção de estilo, incorporando padrões e 

sequências espaciais, temporais e função, compostos por uma estrutura (LINKE & 

ISNARDIS, 2012). 

Dentre os trabalhos desenvolvidos nesta temática, destaca-se a dissertação de 

mestrado de Linke (2008), onde, a partir da perspectiva da arqueologia da paisagem, a 

pesquisa correlacionou as paisagens dos sítios de pintura rupestre da região de Diamantina 

e os aspectos naturais e culturais dos sítios, a fim de alcançar um padrão de inserção 

destes na paisagem, bem como um padrão para as suas características, denotando uma 

escolha dos abrigos grafados por parte dos autores das pinturas rupestres.  

Esta dissertação, singular no desenvolvimento da presente tese, considerou: a bacia 

hidrográfica de inserção do sítio, a presença nessa drenagem de nascentes e cachoeiras, a 

vegetação no entorno, presença de campo (combinação de vegetação de campo limpo 

associadas a extensas áreas planas), a extensão desses campos – entre amplo, restrito e 

                                                 
49 Linke (2008).  
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confinado – o compartimento geológico, a posição topográfica na vertente e no afloramento, 

atributos físicos do piso do abrigo (regularidade e composição), dimensões dos abrigos, a 

implantação do abrigo em afloramento ou em blocos desabados, presença de ressaltos e 

patamares, a orientação do abrigo (sua exposição), sua visibilidade a partir do entorno, sua 

visibilidade para o entorno, o acesso à área abrigada, os suportes utilizados para a pintura 

(dimensão, distribuição, qualidade) (LINKE, 2008; ISNARDIS, 2009).  

Assim, a partir das análises, Linke (2008) alcança um padrão de escolha claramente 

dominante e substancialmente compartilhado pelos diferentes conjuntos estilísticos 

(ISNARDIS, 2009) e apresenta para a região cinco momentos de realização dos grafismos 

atribuídos à Tradição Planalto e outras três unidades estilísticas: o Complexo Montalvânia, 

Tradição Agreste e a Tradição Nordeste.  

Fruto de pesquisas na área de Diamantina, no ano de 2009 é publicada a tese de 

doutoramento de Isnardis (2009), que, da mesma forma que o trabalho de Linke (2008), 

tornou-se singular no desenvolvimento da presente pesquisa50. A pesquisa de Isnardis 

(2009) exibiu dois focos principais: as ocupações pré-históricas tardias e o acervo gráfico 

rupestre dos sítios arqueológicos da região de Diamantina, congregando também outros 

elementos resultantes dos trabalhos na região, que poderiam contribuir para a construção 

dos quadros iniciais sobre as ocupações pré-históricas do Planalto Meridional do Espinhaço.  

Na construção do quadro crono-estilístico dos grafismos rupestres da região de 

Diamantina, Isnardis (2009) atenta que na relação entre as sobreposições dos grafismos, os 

grafismos Montalvânia e Agreste são sempre posteriores aos grafismos da Tradição 

Planalto, e desta forma, são considerados como os conjuntos gráficos mais recentes da 

região, aventando hipóteses preliminares de que estes grafismos sejam provenientes de 

ocupações mais recentes (ISNARDIS, 2009; LEITE, 2016). As pinturas da Tradição 

Nordeste são pouco numerosas e parecem constituir um conjunto bastante distinto, contudo, 

não foi possível estabelecer com segurança a inserção das figuras desta Tradição no 

quadro cronológico regional (ISNARDIS, 2009). 

 

 

                                                 
50 Esta tese contou de maneira marcante com os resultados da dissertação de mestrado de Linke (2008). Para além dos 

vários produtos relevantes constantes na dissertação, nos baseamos nos resultados principalmente na definição de elementos 

a serem investigados nas unidades de prospecção propostas – aqui denominados geoindicadores e indicadores culturais 

(Capítulo 06 – Metodologia), bem como, na apresentação dos sítios em estudo (Capítulo 05), visto a profundidade e 

detalhamento das descrições produzidas pela autora, e, evidentemente, na apresentação da arte rupestre para a região de 

Diamantina neste item. De mesma forma, encontramos a tese de doutoramento de Isnardis (2009), sobre a qual nos baseamos 

nos resultados principalmente para a definição dos sítios e unidades de prospecção a serem estudados (Metodologia – 

Capítulo 06), na definição dos atributos para análise da indústria lítica (Metodologia – Capítulo 06), na apresentação dos sítios 

em estudo (Capítulo 05), e, claramente pela natureza da pesquisa desenvolvida, na apresentação das indústrias líticas e 

estruturas presentes nos sítios arqueológicos neste presente item. 
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Figura 4.2 – Quadro crono-estilístico dos grafismos rupestres da região de Diamantina: as 
linhas contínuas no quadro representam relações cronológicas claras, enquanto as linhas em 

ziguezague representam relações de cronologia relativa ainda não estabelecidas.   

 
Fonte: Isnardis (2009). Adaptado. 

 

Um aspecto assaz interessante sobre os trabalhos efetuados em Diamantina se faz 

de um dos resultados da pesquisa de Linke (2008) o qual alcançou a percepção que a 

continuidade no padrão preferencial de escolha de sítio não se restringia ao conjunto de 

estilos considerados como atribuídos a Tradição Planalto, mas transcendeu e permaneceu 

com a introdução de novos grafismos, associados à Tradição Agreste e ao Complexo 

Montalvânia (ISNARDIS, 2009). Isnardis (2009) neste viés das afinidades geográficas, em 

plena harmonia com a pesquisa de Linke (2008), indica a inserção de grande parte dos 

sítios, em abrigos cujo entorno é marcado por grandes áreas planas, os denominando como 

sítios de borda de campo, cujos pisos são predominantemente planos e sedimentares e são 

facilmente acessados a partir do campo à frente deles (OLIVEIRA, 2016). 

Isnardis (2009) ressalta que, contrariamente ao proposto para o vale do Peruaçu, em 

2004, as paisagens construídas pelos diferentes conjuntos estilísticos que ocuparam a 

região de Diamantina são semelhantes, sendo assim, um caso enfático de continuidade, em 

contraste com outras áreas de Minas Gerais onde os conjuntos gráficos distribuem-se 

claramente de formas distintas, como o supracitado, vale do Peruaçu (ISNARDIS, 2004) e 

na região de Montes Claros (BUENO, 2008).  
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Segundo Leite (2016) os estudos desenvolvidos por Isnardis (2009) e Linke (2008), 

apresentaram uma diversidade estilística para a região de Diamantina que extrapolam as 

linhas definidoras da Tradição Planalto, envolvendo elencos de temas e elementos 

estilísticos bastante diversos, além dos cinco momentos da Tradição Planalto. 

Com o aprimoramento e aprofundamento das pesquisas na área nestes últimos 

anos51, os autores e equipas de pesquisas envolvidas notaram que as pinturas do quarto 

momento da Tradição Planalto se inseriam no segundo momento cronoestilístico desta 

mesma Tradição, havendo ainda, revisão para as unidades estilísticas Complexo 

Montalvânia, Tradição Agreste e Nordeste da região (LEITE, 2016). 

Neste viés, Linke (2014) delineia quatro conjuntos estilísticos para a região de 

Diamantina.  

O primeiro conjunto estilístico caracteriza-se por figuras zoomorfas, quase 

exclusivamente cervídeos e peixes, nas colorações vermelho e amarelo – esta última menos 

frequente. As figuras são realizadas com poucos traços, apresentando, por vezes, somente 

o contorno do corpo e quando não, o preenchimento surge em poucas linhas horizontais e 

paralelas entre si. Os sítios não são lotados numericamente de figuras deste conjunto, 

sendo comum em sítios que apresentam centenas de figuras, poucas dessas serem 

atribuíveis a este conjunto (LINKE, 2014).  

O segundo conjunto estilístico caracteriza-se pelo que Isnardis et al. (2006) define 

como “fluidez”. É representado por figuras zoomorfas de dimensões variadas entre os 

intervalos 200-20 cm sendo atribuíveis a este conjunto grafismos que podem ser 

reconhecidos como cervídeos, peixes, aves, tatus, e outros pequenos quadrúpedes, 

podendo ou não estarem acompanhados de pequenas figuras antropomorfas – 

representadas de maneiras variadas: por vezes em representações de cenas de sexo, por 

vezes em “galeras”, de modo esquemático, ou não (LINKE, 2014). Verificou-se, com o 

desenvolvimento das análises e revisão dos registros, que os grafismos inicialmente 

relacionados à Tradição Agreste integram esse segundo conjunto cronoestilístico (LINKE, 

2014). 

O terceiro conjunto estilístico compõe-se por grafismos com aproximadamente 50 

cm, onde surgem somente figuras zoomorfas que aparentemente correspondem a 

quadrúpedes variados. Diferentemente do segundo conjunto, as figuras apresentam-se 

rígidas quanto à composição dos traços, o contorno do corpo aparece com uma única linha 

simples, e o preenchimento das figuras é composto por traços justapostos, onde raramente 

                                                 
51 Com vasta bibliografia sobre a arte rupestre na região de Diamantina, sugere-se para maiores detalhamentos a leitura dos 

trabalhos citados ao longo deste item. 
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surgem pontos. As figuras nos sítios são pouco numerosas, ocupando pequenos blocos, 

nichos ou paredes isoladas no sítio (LINKE, 2014). 

 

Figura 4.3 - Figuras dos conjuntos estilísticos delineados para Diamantina 

 
Fonte: Linke (2014). 

 

 

O quarto conjunto estilístico é representado por pequenas figuras zoomorfas, 

quase exclusivamente cervídeos. As figuras, com dimensões reduzidas e preenchidas por 

completo, mostram presença restrita a poucos sítios, bem como, poucas figuras nos sítios 

em que surge (LINKE, 2014).  

 

4.5 – As ocupações históricas e contemporâneas na Região de Dimantina 

 
Com os inúmeros abrigos rochosos formados pelos cisalhamentos e fraturas comuns 

às formações geológicas da SdEM, muito se revelou da presença das populações pré-

coloniais na área - a partir de prospecções e registros de sítios arqueológicos - entretanto, 

junto a estas descobertas, em muitos casos, foram também identificados vestígios de 

ocupações, as quais denominaremos como “históricas” e “contemporâneas52”.  

As ocupações históricas relacionam-se ao período colonial, sendo a busca pelas 

ocorrências de metais e pedras preciosas uma constante nas medidas adotadas pela Coroa 

Portuguesa desde os primeiros tempos de colonização. Contudo, foi somente entre fins do 

                                                 
52 Isnardis (2009).  



59 

 

século XVII e princípios do XVIII, que teve início o “ciclo do ouro”, com a descoberta de ricas 

jazidas auríferas na região das Minas pelos bandeirantes paulistas (GUIMARÃES et al., 

2003).  Assim, os bandeirantes paulistas aportaram na futura Vila do Príncipe, atualmente 

cidade do Serro, antiga comarca do Serro Frio - uma das unidades administrativas da 

capitania de Minas Gerais - à qual pertencia o Arraial do Tejuco, hoje, cidade de Diamantina 

(FURTADO, 2008 apud OLIVEIRA & VIEIRA, 2012).  

A descoberta do diamante nesta região remonta ao século XVIII, sendo o ano de 

1729 oficialmente atribuído à sua descoberta nestas terras. Inseridos geologicamente na 

“província” diamantífera da Serra do Espinhaço – a qual abrange os estados de Minas 

Gerais e Bahia – são reconhecidos diversos “distritos” diamantíferos, dentre os quais se 

destaca o de Diamantina como o mais importante, tanto nos aspectos históricos, como nos 

aspectos econômicos. O Conglomerado Diamantífero Sopa ou Sítio Sopa afloram em 

numerosas localidades nas imediações de Diamantina, apresentando-se em quatro 

principais áreas: Sopa-Guinda, São João da Chapada, Datas e Extração (CHAVES & 

MENEGHETTI FILHO, 2002). 

Com vistas à compreensão dos diferentes aspectos da sociedade mineira colonial, a 

atividade minerária se faz de um dos objetos de pesquisa sistemática de métodos e técnicas 

adotadas pelos antigos mineradores no âmbito da arqueologia histórica em Minas Gerais. 

De acordo com Guimarães et al. (2003), para o estudo da atividade minerária, sob o ponto 

de vista técnico-científico, não somente os registros históricos – documentais e 

iconográficos – constituem fontes indispensáveis; também os vestígios arqueológicos 

deixados pela prática desta atividade podem fornecer dados relevantes e únicos.  

Assim, e a partir deste breve resumo direcionado à ocupação colonial na região de 

Diamantina, não é raro encontrarmos nas paisagens vestígios relacionados à mineração do 

ouro e do diamante, e suas intervenções na paisagem, como pudemos observar e também 

registrar, durante os trabalhos de campo realizados. Chaves & Meneghetti Filho (2002) 

ressaltam que esta região tem produzido diamantes sem interrupção, desde a descoberta 

dos primeiros depósitos, sendo sua mineração, ainda atualmente, um importante meio de 

subsistência para a população local.  

Desta forma, encontramos as ocupações “contemporâneas”. Estas ocupações são 

remetidas à população rural, que, na busca de fontes complementares de renda, se volta a 

serra e aos seus recursos naturais: usualmente, o ouro e o diamante –explorados na região 

desde o final do século XVII, conforme supracitado; o cristal de quartzo53, atualmente 

                                                 
53 O garimpo de cristal, atividade importante na região a partir da segunda metade do século XX (ISNARDIS, 2013), serve a 
dois mercados distintos: ao de decoração e produtos ‘esotéricos’ e ao da indústria eletrônica e de comunicação, onde o 
interesse dos compradores se direciona aos cristais livres de impurezas e assim, antes de serem vendidos são “lascados” de 
modo a retirar oselementos indesejados e reduzi-los a peças que contêm a sílica mais pura, que interessa aos compradores 
(ISNARDIS, 2009: 133). 
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explorado em uma escala artesanal; e, ainda, a coleta de vegetais como as flores de 

gramíneas chamadas sempre-vivas, o capim dourado e o quiabo-da-serra, e algumas 

variedades de liquens.  

As ocupações contemporâneas na região de Diamantina e seus desdobramentos 

sobre as ocupações pré-coloniais nesta mesma região é uma importante questão trazida à 

tona e discutida por Isnardis, em sua tese, no ano de 2009. Desta feita, em muito, a 

discussão sobre as ocupações contemporâneas abaixo descritas, estão baseadas no texto 

do autor.  

Para além da conexão intensa e próxima dos abrigos rochosos a todo um sistema de 

usos e significação dos elementos naturais da paisagem que tem lugar central na vida das 

comunidades contemporâneas, o autor (op. citado) observa que, relacionado às atividades 

desenvolvidas, os garimpeiros e coletores recorrem aos abrigos como local de descanso, de 

acampamento, de armazenamento e de processamento inicial desses diferentes produtos, 

sendo notados fogões feitos de blocos de quartzito, pequenas paredes erguidas com blocos 

empilhados, latas e garrafas, camas de palha, jiraus além de acúmulos de milhares de 

caules de gramíneas (os resíduos de coleta das flores), maços de milhares de flores e 

numerosos fragmentos de cristal de quartzo com nítidos estigmas de lascamento voluntário 

(ISNARDIS, 2009).  

Este lascamento contemporâneo do quartzo - um problema concreto à análise das 

indústrias líticas pré-históricas dos abrigos - direcionou necessariamente e de maneira 

imprescindível, a atenção de Isnardis (2009) a esses usos modernos dos abrigos, buscando 

compreendê-los e reunindo elementos que permitissem distingui-los das ocupações pré-

históricas. Para tanto, o pesquisador valeu-se de elementos distintos, sendo desenvolvidos 

trabalhos etnográficos (PROUS, 2013), a seguir descritos.  

O Setor de Arqueologia da UFMG realizou etapa de campo específica com vistas à 

caracterização e compreensão do lascamento do quartzo pelos garimpeiros, incluindo 

entrevistas e observações empíricas das técnicas de lascamento utilizadas, para além de 

coletas sistemáticas dos produtos gerados para o desenvolvimento de análises tecnológicas 

em gabinete. Assim, a equipe visitou um grande garimpo na região de São João da 

Chapada, atualmente desativado, no qual foram percebidos grandes acúmulos de 

fragmentos de cristal em suas distintas etapas de processamento, sendo efetuadas coletas 

amostrais sistemáticas. O processo de lascamento foi observado e documentado - com a 

produção de registros fotográficos e análise posterior dos produtos gerados - nas 

localidades de São João da Chapada e Cuiabá (município de Gouveia) onde foram 

envolvidos e entrevistados garimpeiros, lascadores e comerciantes ligados ao sistema de 

exploração do cristal. Ribeiro (2009) conduziu um projeto de pesquisa que teve como tema 
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as técnicas de mineração manual contemporânea em comparação com aquelas do período 

colonial nos garimpos de São João da Chapada, Sopa e Guinda. 

 A partir do desenvolvimento destas investigações notaram-se basicamente duas 

etapas no método de lascamento dos garimpeiros. A primeira, denominada quebra, onde os 

cristais são fraturados em blocos a partir de marretas e martelos de ferro grandes, e a 

segunda, onde estes blocos são lascados para retirada de córtex e impurezas, a partir de 

martelos pequeninos, de poucas gramas, de cabo longo e com duas pontas, uma achatada 

e outra pontiaguda. Os produtos, a partir destas etapas, geram talões esmagados ou pontos 

de impactos muito marcados e bulbos nítidos e amplos - por vezes toda a face interna é 

tomada pelo cone de percussão (ISNARDIS, 2009). 

 Deste modo, na análise das indústrias líticas recentes da região de Diamantina, 

Isnardis (2009) propôs como medida possível, a avaliação da presença - grande ou pequena 

- de refugos de lascamento moderno, considerando cada caso e cada sítio, determinando a 

partir de então, a validade da análise do material lítico de superfície do sítio em questão. Na 

aplicação desta medida, o autor excluiu de sua pesquisa, o material lítico atribuído ao S.A. 

Lapa da Vargem, e, no S.A. Lapa do Boi - onde foram identificados vestígios típicos do 

lascamento contemporâneo – considerou o conjunto artefatual seguramente atribuível a 

lascadores pré-históricos suficientemente abundante, justificando assim sua eleição como 

sítio a ser analisado. Neste último molde, encontra-se o S.A. Lapa do Caboclo, um dos sítios 

incluídos na presente pesquisa. 

Relacionada ao universo contemporâneo do lascamento do cristal de quartzo, surge 

outra questão assaz importante no âmbito desta pesquisa: um ponto evidentemente 

significativo neste trabalho está diretamente relacionado com a identificação e localização 

de possíveis fontes desta matéria-prima, o quartzo hialino, e assim, a partir de sua 

mineração nos últimos anos, foi preciso considerar que algumas possíveis fontes de 

aprovisionamento, em dimensões e ofertas mais restritas, poderiam simplesmente ter 

desaparecido. Conforme traremos detalhadamente no capítulo que apresenta a metodologia 

desta investigação, buscamos, como uma solução possível para esta questão, a localização 

e identificação de possíveis fontes de matéria-prima a partir de indicações de fontes orais 

levantadas em entrevistas realizadas durante os trabalhos de campo no município de 

Diamantina, bem como apontamentos constantes na base bibliográfica arqueológica 

produzida para a região (ISNARDIS, 2009; MIRANDA, ISNARDIS & PROUS, 2011; LINKE & 

ISNARDIS, 2012; ISNARDIS, 2013).  
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CAPITULO 5 – OS SÍTIOS EM ESTUDO 
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Inseridos na região meridional de Diamantina, os sítios arqueológicos eleitos para 

esta pesquisa apresentaram vestígios que permitiram o estabelecimento de dois horizontes 

cronológicos distintos, estabelecidos como Horizonte Antigo, correspondente à transição 

Pleistoceno/Holoceno e ao Holoceno Inferior, e, Horizonte Recente, correspondente ao 

Holoceno Superior.  

São os sítios: Lapa do Caboclo - com datações de 10.560 ± 40 BP, 10.380 ± 60 BP 

correspondentes ao Horizonte Antigo, e de 1220 ± 40 BP e 680 ± 50 BP, correspondentes ao 

Horizonte Recente; Lapa do Peixe Gordo, com datações correspondentes ao Horizonte 

Antigo de 10.210 ± 60 BP, e Lapa da Chica, apresentando datações de 8.760 ± 50 BP 

correspondentes ao Horizonte Antigo e de 2.730 ± 40 BP correspondente ao Horizonte 

Recente.  

Os estudos realizados por Isnardis (2009) na região de Diamantina permitiram 

estabelecer correlações entre a implantação dos sítios na paisagem, suas respectivas 

morfologias, disponibilidade de matérias-primas líticas e suas variedades enquanto vestígios 

lascados nos sítios e os conjuntos artefatuais encontrados, e assim, conforme essas 

variáveis se relacionavam, propôs quatro categorias de sítios arqueológicos54, bem como um 

esquema de correlações entre estas categorias, para o horizonte de ocupações pré-

coloniais recentes. Desta feita, baseados neste esquema, encontramos para a região sítios 

com feições de acampamentos temporários, sítios oficinas e fontes de matérias-primas e um 

sítio peculiar, feito espaço funerário pelas ocupações do Horizonte Recente (SOLARI, 2012). 

Nesta proposta, o S.A. Lapa do Peixe Gordo insere-se na Primeira Categoria: sítio 

de borda de campo. Tal categoria engloba abrigos de borda de campo, caracterizados como 

sítios implantados no sopé de afloramentos rochosos, que mostram abrigos com piso 

regular plano e presença de sedimentos meio a blocos, de fácil acesso a partir de amplos 

campos que se estendem à sua frente, com vasta visibilidade do entorno a partir do sítio e 

do entorno para o sítio e que registram drenagens nunca mais distantes que 150m. O 

material de superfície, observado nestes sítios, distribuiu-se nas áreas abrigada e defronte o 

abrigo, meio a blocos e matacões rochosos. Os abrigos de borda de campo que compõem 

esta categoria, não registram disponibilidade natural da matéria-prima quartzito, em suas 

variedades finas, reconhecidas com alta aptidão ao talhe. O S.A. Lapa da Chica encontra-

se na Segunda Categoria, a qual corresponde também a sítio de borda de campo, 

apresentando no abrigo, entretanto, disponibilidade natural da matéria-prima quartzito, em 

variedades finas, reconhecidas com alta aptidão ao talhe. O S.A. Lapa do Caboclo 

                                                 
54 Os sítios arqueológicos eleitos para esta pesquisa não incluem somente a Terceira Categoria estabelecida por Isnardis 
(2009). Esta categoria constitui-se por um único sítio arqueológico, o S.A. Lapa da Ciranda, que apresenta características 
morfológicas, de implantação na paisagem e relacionadas ao conjunto artefatual, completamente distintas dos abrigos de 
borda de campo (ISNARDIS, 2013). Para aprofundamento, recomenda-se a leitura de Isnardis (2009) e Isnardis (2013).  
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representa singularmente uma categoria única (Quarta Categoria), considerado nitidamente 

distinto dos outros sítios arqueológicos por seus aspectos morfológicos e de implantação na 

paisagem. Completam este diferencial em relação às categorias Primeira e Segunda, a 

ausência de campo no entorno do sítio (ISNARDIS, 2013). 

De maneira esquemática, os sítios arqueológicos elementos desta pesquisa, estão 

apresentados no Quadro 5.1, sendo sequencialmente descritos em detalhe no que tange 

suas caracterizações gerais, campanhas de escavação, seus vestígios e conjuntos 

artefatuais líticos - apresentados de acordo com os horizontes cronológicos, Antigo e 

Recente.   Para tanto, tomaremos como base os meticulosos trabalhos e pesquisas 

efetuados sobre estes sítios arqueológicos (LINKE, 2008; LINKE, 2014; ISNARDIS, 2009; 

ISNARDIS, 2013; SOLARI et al., 2012) no âmbito da investigação arqueológica na Região 

de Diamantina, bem como, em nossas observações efetuadas durante o desenvolvimento 

dos trabalhos de campo realizados no ano de 2015.  
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Quadro 5.1 – Resumo esquemático: sítios arqueológicos em estudo 

 
 

   

Sítio 

Arqueológico

Formação 

geológica

Implantação na 

paisagem

Orientação 

da Abertura

Piso sedimentar/ 

porção abrigada

Porção 

frontal

Potencial 

Paisagístico
Vegetação Corpo hídrico Categoria (ISNARDIS 2009)

Lapa do 

Peixe Gordo

Formação Galho 

do Miguel

Abrigo de 

superfície plana, 

inserido no terço 

superior de 

vertente

Nordeste

Piso sedimentar plano, 

alguns blocos 

desabados 

Áreas planas
Visibilidade frontal 

e lateral ampla

Entorno direto: 

Campo Limpo. 

Entorno: Cerrado 

Strictu senso .

Nascente de um 

afluente do 

córrego Pasmar 

a 80m 

Primeira Categoria - sítio de 

borda de campo sem 

disponibilidade natural de 

fontes de aprovisionamento 

da m. p. lítica quartzito, 

com aptidão ao lascamento. 

Lapa do 

Caboclo

Formação Santa 

Rita

Abrigo em 

afloramento 

escalonado,inseri

do no terço médio 

do afloramento e 

da vertente, 

superfície em 

patamares

Oeste

Piso sedimentar 

regular, com blocos 

desabados

Abre-se em 

vale

Visibilidade frontal 

e lateral (esta, 

limitada pela 

morfologia do 

abrigo) 

Entorno direto Campo 

Rupestre. Entorno:  

Capoeira e áreas de 

Campo Sujo

Córrego Pé-de-

Moleque a 200m: 

nascentes, 

afluentes e 

trechos 

encachoeirados

Quarta Categoria -  abre-se 

em vale, farto material lítico, 

estruturas funerárias e 

vestígios de horticultura

Lapa da 

Chica

Formação Galho 

do Miguel

Abrigo de 

superfície plana, 

inserido no terço 

superior da 

vertente

Leste

Piso sedimentar plano 

com muitos blocos 

desabados e/ ou 

aflorados 

Áreas planas
Visibilidade frontal 

e lateral ampla

Entorno direto e 

entorno: Campo 

Limpo

Nascente no 

abrigo de um 

afluente do 

córrego Felizarda

Segunda Categoria - sítio de 

borda de campo com 

disponibilidade natural de 

fontes de aprovisionamento 

da m. p. lítica quartzito, 

com aptidão ao lascamento. 
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5.1 – O Sítio Arqueológico Lapa do Peixe Gordo 

 

Classificado por Isnardis (2009) como um sítio de borda de campo (Categoria 01), o 

S.A. Lapa do Peixe Gordo localiza-se a aproximadamente 17 km sentido SW de Diamantina, 

litologicamente instalado nos quartzitos da Formação Galho do Miguel. Seu acesso pode ser 

inicialmente efetuado por rodovia e sequencialmente caminhando por um percurso de 

aproximadamente 1,2km sem dificuldades ou obstáculos.  

Inserido em área plana, no terço superior da vertente, configura-se como um sítio 

arqueológico em abrigo, este, formado a partir do desabamento de um bloco (LINKE, 2008). 

Compõe-se de uma área abrigada – de dimensões reduzidas se comparada aos demais 

sítios da região – e uma área contígua à abrigada, em sua porção frontal, onde se dispõem 

blocos métricos e decimétricos - com a peculiaridade desses blocos rochosos formarem 

como uma praça rodeada e algo protegida, justaposta ao afloramento (ISNARDIS, 2009).  

 

Prancha 5.1 – S.A Lapa do Peixe Gordo. A: percurso, B: implantação do sítio, C: porção contígua 
a porção abrigada, D: porção abrigada. 

 
 

 Com abertura voltada para o sentido Nordeste, registra as dimensões 8,0 X 4,0 X 

3,5m (Comprimento X Profundidade X h) e mostra piso plano, sedimentar com blocos 

desabados (LINKE, 2008).  
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Figura 5.1 - S.A. Lapa do Peixe Gordo: Croqui de planta baixa 

 
 

 
Figura 5.2 – Lapa do Peixe Gordo: Perfil esquemático de inserção 

 
 

Fonte – Figuras 5.1 e 5.2 : Linke, 2008 

 

A partir do sítio a visibilidade frontal e lateral é ampla, notando-se lajedos, blocos e 

matacões desabados, drenagens, e, predominantemente como vegetação, o Cerrado Stricto 

Sensu. Nas áreas planas de entorno ao sítio, a vegetação apresenta Campo Limpo e 

algumas pequenas manchas de Campo Sujo. Uma nascente de um afluente do córrego 

Pasmar está localizada a 80m, no sentido Norte (LINKE, 2008).  

 

  

Foto 5.1–S.A. Lapa do Peixe Gordo: vista 
lateral  

Foto 5.2–S.A. Lapa do Peixe Gordo: vista 
frontal  
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As pesquisas arqueológicas desenvolvidas registraram vestígios de naturezas 

diferenciadas.  

No S. A. Peixe Gordo a arte rupestre, acuradamente tratada como um dos temas de 

estudo em Linke (2008), é observada em painéis dispersos e descontínuos, distribuindo-se 

pelo teto e em pequenos blocos restritos, registrando cerca de 30 figuras sobrepostas ou 

isoladas, com temáticas que variam entre peixes (predominante), cervídeos, antropomorfos 

e geométricos, atribuídas, no período antigo, à Tradição Planalto em seu 1º Momento e, no 

período recente, ao Complexo Montalvânia (LINKE, 2008).   

 

Prancha 5.2 – S.A. Lapa do Peixe Gordo: arte rupestre 

 
 

A campanha direcionada aos estudos arqueológicos no sítio, realizada no ano de 

200555, registrou vestígios líticos e estruturas de combustão. Em tal campanha 

desenvolveram-se coletas completas em duas áreas de aproximadamente 2m² cada, fora 

dos limites abrigados – denominadas Bacia A e Bacia B –, e abertura de uma sondagem 

subsuperficial de dimensões 1m² no piso sedimentar da área abrigada. O pacote 

estratigráfico desta sondagem superou tenuamente os 20cm e apresentou várias lentes (~3 

cm cada), gerando o registro de quatro níveis arqueológicos: Nível Zero, Nível 01 e Nível 02, 

correspondentes ao Horizonte Recente, e, Nível 03 – de onde proveio a datação de 10.210 

±60 BP - e, Nível 04, correspondentes ao Horizonte Antigo.  

                                                 
55 Setor de Arqueologia Pré-Histórica – MHNJB/UFMG 
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Foto 5.3 – S.A. Lapa do Peixe Gordo: 
campanha de escavação 

Foto 5.4 - Lapa do Peixe Gordo: perfil 
estratigráfico: sondagem 

 
Fonte – Fotos 5.3 e 5.4: Isnardis,2009 

 

Sem blocos associados, a estrutura de combustão registrada no S.A. Lapa do Peixe 

Gordo56, claramente reconhecível, apresentou diâmetro inferior aos 50cm e fossa com 

profundidade estreita, com carvões não muito abundantes de dimensões reduzidas. 

Associando estas características e a escassez de fauna, Isnardis (2009) descarta a 

possibilidade de grandes fogueiras alimentares, e interpreta essa estrutura de combustão 

provavelmente destinada a acampamento de curta duração – entretanto, não descarta 

absolutamente outras possibilidades (ISNARDIS, 2009).  

 

5.1.1 – A Indústria lítica 

 

No Horizonte Antigo, a indústria lítica do S.A Lapa do Peixe Gordo é, segundo 

Isnardis (2013), caracterizada pela presença de etapas finais de cadeias operatórias (lascas 

de retoque), embora, ressalta o autor, avaliada de maneira preliminar, não se saiba ainda 

quais são estas cadeias e quais outras etapas estiveram presentes ali.  

No Horizonte Recente, a indústria lítica se associa a quatro cadeias operatórias 

identificáveis: a plaqueta retocada complexa e maior, as demais plaquetas, a debitagem do 

quartzo e a debitagem do quartzito. Relacionado às matérias primas presentes nesta 

indústria, encontramos o quartzo hialino – predominante, correspondendo a pequenas 

lascas e lascas medianas  – e o quartzito, onde predominam lascas de debitagem e poucas 

lascas de retoque. O autor agrupa as lascas em dimensões entre 1,3-2,0cm, 2,1-3,0cm e 

3,1-4,3cm, sendo estes grupos representados estatisticamente respectivamente em 37%, 

                                                 
56 De onde proveio a datação de 10.210 ±60 BP. Nº Beta Analytc 233762. 
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36% e 27%. Os instrumentos observados correspondem a três artefatos em quartzito com 

retoques, todos sobre plaqueta, de espessuras entre 2,0-1,0cm (ISNARDIS, 2009).  

 

5.1.2 – As matérias-primas líticas no sítio 

 

Relacionado às matérias-primas presentes no sítio, no tempo atual, nota-se no teto 

da porção abrigada, um quartzito mesclado nas colorações acinzentada e esbranquiçada 

que se apresenta homogêneo, com granulometria de fina a média, entretanto sem muita 

coesão, aspecto que transparece no afloramento como descamações. Assim, considerando 

o quartzito local com média a baixa aptidão ao talhe, o S.A. Lapa do Peixe Gordo não se 

traduz em uma possível fonte de aprovisionamento desta matéria-prima, em suas variações 

finas com alta aptidão ao lascamento, entretanto, poderiam ser utilizadas. Demais matérias-

primas observadas na indústria lítica do S.A. Lapa do Peixe Gordo, como quartzo hialino, 

translúcido, leitoso ou fumê não registraram nenhum indício de possíveis fontes de 

aprovisionamento no local a partir dos trabalhos de campo.  

 

 
Foto 5.5 – S.A. Lapa do Peixe Gordo: quartzito local 

  
Fotos 5.6 e 5.7 – S.A. Lapa do Peixe Gordo: quartzito local - detalhamento 
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5.2 – Sítio Arqueológico Lapa do Caboclo 

 

Classificado por Isnardis (2009) como um sítio da Quarta categoria, o S.A. Lapa do 

Caboclo localiza-se a aproximadamente 27 km no sentido SW de Diamantina, 

litologicamente instalado na Formação Santa Rita57. Seu acesso pode ser inicialmente 

efetuado por rodovia e, sequencialmente, caminhando por um percurso de 

aproximadamente 0,5km, em área de relevo variado. Nas proximidades do sítio é necessária 

subida pelo afloramento escalonado, para encontramos sua abertura (LINKE, 2008).  

Inserido em área plana irregular, em terço médio do afloramento e da vertente, 

configura-se como uma gruta, formada a partir do desabamento/deslizamento de uma 

porção do afloramento que produziu uma feição de anfiteatro, no qual, em sua concavidade, 

define-se a mais ampla área abrigada do sítio com piso sedimentar reconhecido na área de 

pesquisa da região de Diamantina (SOLARI et al., 2012). 

 

Prancha 5.3 – S.A Lapa do Caboclo. A: percurso, B: implantação do sítio, C: porção externa 
(anfiteatro), D: percurso, E: vista da gruta para porção externa. 

 
 

Com abertura voltada ao sentido Oeste, registra as dimensões 40,0 X 30,0 X 15,0m 

(Comprimento X Profundidade X h) e mostra piso regular, sedimentar com blocos 

                                                 
57 Linke (2008) aponta que as características observáveis em campo da rocha do abrigo, como alta presença de mica e alta 
xistosidade, indicam a possibilidade deste abrigo estar inserido em afloramento da Formação Córrego dos Borges. 
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desabados, entre suaves aclives e declives, observando-se ainda, ressaltos, patamares e 

diferentes espaços compartimentados (LINKE, 2008).  

 

Figura 5.3 – S.A. Lapa do Caboclo: croqui esquemático de planta baixa do abrigo.  

 

 
Figura 5.4 – S.A. Lapa do Caboclo: perfil esquemático de inserção. 

 
Fonte – Figuras 5.3 e 5.4: Linke, 2008 

 

Segundo Linke (2008) a partir dos altos patamares que o sítio possui, a visibilidade 

frontal é excelente, com alcance de até 1,0km, enquanto a visibilidade lateral mostra-se 

assaz restrita em função da própria morfologia do abrigo. No entorno a vegetação de Campo 

Rupestre é predominante, embora seja notada na porção frontal externa do abrigo uma 

densa capoeira e no entorno dessa, áreas de campo sujo. O córrego Pé-de-Moleque 

localiza-se a aproximadamente 200m do sítio, localizado no vale defronte ao afloramento 

onde se insere o sítio (LINKE 2008). 

  
Foto 5.8–S.A. Lapa do Caboclo: vista lateral  Foto 5.9–S.A. Lapa do Caboclo: vista 

inserção do abrigo da área interna  
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Diferenciadas naturezas de vestígios arqueológicos foram registradas no 

desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no sítio.  

Na meticulosa pesquisa sobre a arte rupestre presente no S.A. Lapa do Caboclo, 

efetuada por Linke (2008), os grafismos foram observados em suportes conformados como 

tetos amplos, pequenos e restritos, paredes médias e amplas, além de blocos pequenos e 

restritos, registrando centenas de figuras, isoladas, em conjunto e em sobreposição, com 

temáticas que variam entre cervídeos (predominante), peixes, aves, tatus, outros 

quadrúpedes e antropomorfos, atribuídas, no período antigo como Tradição Planalto, em 

seus 1º, 2º, 3º e 4º Momentos (LINKE, 2008; 2013).  

 

Prancha 5.4 – S.A. Lapa do Caboclo: arte rupestre 

 
 

As campanhas realizadas entre os anos de 2004 e 200758 contaram com três 

momentos, totalizando 13 m² escavados – destes, 6m² foram contíguos, sendo denominada 

esta área como escavação principal. Estas intervenções foram efetuadas em cinco áreas do 

abrigo, com a realização de escavação por níveis naturais em pacote sedimentar pouco 

espesso, não ultrapassando, na escavação principal os 30cm – a exceção de área escavada 

mais ao Norte do sítio (SOLARI et al., 2012).  

                                                 
58 Setor de Arqueologia Pré-Histórica MHNJB/UFMG 
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A partir das escavações identificaram-se na estratigrafia três níveis com presença de 

material arqueológico: Nível Zero e Nível 01, correspondentes ao Horizonte Recente de 

onde provieram as datações 680 ± 50 BP e 1220 ± 40 BP, e Nível 02, correspondente ao 

Horizonte Antigo, de onde provieram as datações de 10.560 ±40 BP e 10.380 ±60 BP. 

Vestígios arqueológicos de naturezas diversas foram observados nestes níveis com 

a evidência de material lítico, sepultamentos secundários, estruturas de combustão e 

estruturas com depósitos de vegetais. Desta forma, o S.A. Lapa do Caboclo, não só se 

colocou em uma posição singular junto ao conjunto de sítios arqueológicos observados na 

região de Diamantina – pelas diferenças na implantação na paisagem e morfologia - como 

se tornou assaz significativo por oferecer possibilidades interpretativas profícuas a partir do 

espólio arqueológico revelado (ISNARDIS, 2009).  

 

Figura 5.5 – S.A. Lapa do Caboclo: croqui de 
planta baixa: unidades de escavação.  

 
 

 

Foto 5.10–S.A. Lapa do Caboclo: escavações 

 
Foto 5.11–S.A. Lapa do Caboclo: escavações 

 
Fonte – Figura 5.5, Fotos 5.10 e 5.11: Isnardis (2009)  
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5.2.1 – As estruturas de combustão 

 

As estruturas de combustão apontadas no S.A. Lapa do Caboclo contaram com dois 

registros no Horizonte Antigo (Nível 02) e cinco registros no Horizonte Recente (Nível 01) e 

apresentaram as seguintes datações apresentadas no Quadro a seguir. 

 

Quadro 5.2 – S.A. Lapa do Caboclo: Quadro das datações radiocarbônicas 

Sítio Conventional Radiocarbon Age 
Nº Beta 
Analytc 

Horizonte 

S.A. Lapa do Caboclo 680 +/-50 BP 199504 
Recente 

S.A. Lapa do Caboclo 1.220 +/- 40 BP 199503 

S.A. Lapa do Caboclo 10.380+/- 60 BP 233764 
Antigo 

S.A. Lapa do Caboclo 10.560 +/- 40 BP 199502 
Fonte: Isnardis 2009 

 

Semelhantes à estrutura de combustão já descrita no S.A. Lapa do Peixe Gordo, as 

estruturas do S.A. Lapa do Caboclo são também registradas sem blocos associados, 

claramente reconhecíveis, apresentando diâmetros que não ultrapassam os 50cm e fossas 

com profundidade estreita, com carvões não muito abundantes de dimensões reduzidas. 

Para este sítio, entretanto, registraram-se concentrações de material lítico nas bordas das 

estruturas de combustão correspondentes ao Horizonte Antigo (Nível 02). Este material lítico 

se traduziu, sobretudo, por lascas de retoque sugerindo que as estruturas poderiam ter 

servido como lixeira ou locais para onde os refugos de lascamento foram varridos - ao 

considerarmos que em outros pontos, afastados das estruturas de combustão, a densidade 

do refugo apresentou-se muito baixa. A parte esta peculiaridade, Isnardis (2009) interpreta 

essa estrutura de combustão provavelmente destinada a acampamento de curta duração – 

entretanto, definitivamente, não descarta outras possibilidades (ISNARDIS, 2009).  

 

5.2.2 – Os Sepultamentos 

 

Reconheceram-se claramente quatro estruturas escavadas no sítio Lapa do Caboclo 

como sepultamentos em sentido arqueológico (Solari et al., 2012:118), todas inseridas no 

Horizonte Recente (Nível 01). 

Conforme pesquisas realizadas e apresentadas em Solari et al. (2012), nas quatro 

estruturas funerárias escavadas, duas correspondem a indivíduos completos, um adulto 

masculino e uma criança, e, as duas outras estruturas incluem ossos de quatro outros 

indivíduos, todos infantis (ISNARDIS, 2013).  
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Os sepultamentos I e II correspondem a enterramentos secundários intactos e, os 

sepultamentos III e IV corresponderam a enterramentos humanos com intensas 

perturbações pós-deposicionais, que de acordo com as características e número de 

indivíduos, considera-se a mistura de enterramentos primários e secundários59 (SOLARI et 

al., 2012). Solari et al. (2012) ressaltam a notável conservação dos materiais, sendo 

possível evidenciar ainda elementos de práticas funerárias raramente perceptíveis em 

contextos arqueológicos. Vale notar que todos estavam próximos uns aos outros e com 

orientação semelhante.  

O Sepultamento I constituiu-se por um esqueleto de criança, cujos ossos – 

pigmentados fortemente na coloração vermelha e dispostos em posição não anatômica - 

estavam inseridos em um “estojo60” cilíndrico formado por cascas de árvore, cujas aberturas, 

nas extremidades Norte e Sul, apresentaram-se cobertas respectivamente por couro e 

palha. No interior desta estrutura apontaram-se penugens dispersas e duas costelas 

coletadas apresentaram estigmas que indicaram, possivelmente, um trabalho de limpeza 

realizado com instrumentos de corte/raspagem (ISNARDIS, 2009; ISNARDIS, 2013). 

 

Figura 5.6– S.A. Lapa do Caboclo: Sepultamento I 

 
Fonte: Isnardis (2009) 

 

                                                 
59 Talvez motivada pelo uso recorrente do espaço funerário ao longo do tempo (SOLARI et al., 2012) 
60 Utilizaram-se dois tipos de árvores na formação dos “estojos” presentes nos Sepultamentos I, II, III e IV, sendo somente 
uma identificada até o presente momento, a saber, Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc., árvore do cerrado, popularmente 
reconhecida como Pau-Santo (ISNARDIS, 2013). Um interessante trabalho etnobotânico sobre o Pau-Santo pode ser visto em 
Gomides et al., 2016.  
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O Sepultamento II apresentou semelhanças na organização e esquema geral 

observados no Sepultamento I, como os ossos depositados em um estojo de casca de 

árvore e em posição não anatômica, não obstante, notaram-se distinções. O fragmento de 

couro registrado juntamente a este sepultamento não cumpria a função de cobrir uma das 

aberturas, estando disposto sob o cilindro, em sua extremidade Norte. Nesta mesma 

extremidade foi apontado um bloco em quartzito que, parcialmente inserido, fechava sua 

abertura. Penas de aves foram encontradas adornando e sobrepostas aos ossos, os quais 

receberam cobertura de resina (ISNARDIS, 2009; ISNARDIS, 2013). 

 

Figura 5.7– S.A. Lapa do Caboclo: Sepultamento II 

 
onte: Isnardis (2009) 

 

Os Sepultamentos III e IV estão representados por estruturas significativamente 

degradadas, entretanto, parecem conter os mesmos elementos básicos observados nos 

Sepultamentos I e II, estando os ossos – cobertos por pigmentos vermelhos - dispostos em 

“estojos” de cascas de árvore e em posição não anatômica. Bioturbações intensas por 

cupins acarretaram imensa degradação na casca de árvore correspondente ao 

Sepultamento III e, em menor intensidade, na casca de árvore correspondente ao 

Sepultamento IV – o qual mostra destaque pela quantidade de material vegetal observado 

meio aos ossos, onde se incluem fragmentos de palha, pequenas espigas de milho, 

coquinhos, casca de jatobá e outras espécies (ISNARDIS, 2009).  
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Foto 5.12 – S.A. Lapa do Caboclo: Sepultamentos III e IV.  

Fonte: Isnardis (2009) 

 

Isnardis (2013) divide conosco os dados preliminares das análises de isótopos 

efetuadas nos ossos de cada um dos quatro sepultamentos, pelo pesquisador Tiago 

Hermenegildo61. Estas análises evidenciaram em três sepultamentos aspectos que 

indicaram rica alimentação em carne e plantas com metabolismo C4 (gramíneas e milho62), 

e, em outro sepultamento – de uma criança – indicou dieta com baixa expressividade de 

carnes, sem plantas.  

 

5.2.3 – Depósitos de material vegetal e demais vestígios 

 

Inseridas no pacote sedimentar atribuído ao Horizonte Recente (Nível 01), 

registraram-se cinco (05) estruturas, semelhantes aos chamados “silos” 63, as quais 

apresentaram dimensões de diâmetro entre 50-60cm e espessura geralmente inferior aos 

5cm - sendo constatada somente em um dos registros a espessura próxima aos 10cm 

(ISNARDIS, 2009). Estas estruturas correspondem a depósitos de materiais vegetais (frutos, 

sementes, palhas, folhas, pecíolos, raízes) dispostos diretamente em uma fossa, ou sobre 

um trançado pouco elaborado de palha, sendo assentados sobre estas estruturas brasas e 

cinzas64 (ISNARDIS, 2013).  

 

                                                 
61 Pesquisador do Dorothy Garrod Laboratory for Isotopic Analysis (ISNARDIS, 2013).  
62 Esta possibilidade se conecta ao fato de que em ao menos 03 das 05 estruturas vegetais foram reconhecidas espigas de 
milho e demais estruturas deste vegetal (ISNARDIS, 2013). 
63Estruturas já encontrados para ocupações do mesmo período em outras regiões do Norte de Minas Gerais (PROUS, BRITO 
& LIMA, 1994a e BUENO, 2008 apud ISNARDIS 2009). 
64 De acordo com Isnardis (2013) situação semelhante pode ser encontrada nos silos registrados na região do Peruaçu (Minas 
Gerais), sendo considerado por Prous et al. (1994a) que as cinzas e brasas poderiam ter sido utilizadas com o objetivo de 
afastar roedores das estruturas.  
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A análise65 do material vegetal 

presente no sítio contou com diferentes 

amostras provenientes: i) de três 

estruturas de depósito, ii) da camada 

sedimentar intermediária em três áreas 

diversas do sítio, e, iii) de uma das 

estruturas funerárias. Nesta pesquisa 

foram identificadas espécies de milho 

(Zea mays, fragmentos de espigas, 

grãos e palha), canela-de-ema 

(espécies de Velosiáceas), coquinhos 

(de espécies ainda não confirmadas), 

jatobá(Hymenaeastilbocarpa), matéria 

  

 
Foto 5.13 – S.A. Lapa do Caboclo: estrutura 
de depósito de material vegetal (Quadra R-

11) Fonte: Isnardis (2009) 

lenhosa (provavelmente de espécies diferentes), e sementes ainda não identificadas 

(ISNARDIS, 2013). 

A partir destes resultados, considerando a análise de isótopos e a identificação das 

espécies vegetais relacionada ao horizonte de ocupação, Isnardis (2009, 2013) aventa a 

discussão sobre a comumente associação do consumo de plantas domesticadas a 

horticultura e a produção cerâmica, uma vez que na região de Diamantina, os vestígios 

cerâmicos são parcos - tanto quantitativamente como em sítios que os apresentam.  

Para além do material vegetal acima descrito, destaca-se que junto a algumas 

dessas estruturas registraram-se restos faunísticos em dimensões e frequência assaz 

reduzidas, sendo o registro de maior destaque, um fragmento de mandíbula de herbívoro 

(~5cm). Também em destaque encontram-se vestígios de fios de cabelo – aparentemente 

humanos - registrados como inseridos e dispersos no entorno de uma das estruturas de 

depósito vegetal. Este material foi encaminhado para análise no Departamento de genética 

da UFMG, todavia até o presente, as análises ainda não foram realizadas (ISNARDIS, 

2009).   

 

5.2.4 – A Indústria lítica 

 

 No Horizonte Antigo, a indústria lítica do S.A. Lapa do Caboclo se caracteriza pela 

ocorrência dominante de lascas de diversas variedades de quartzito, estando o quartzo 

                                                 
65 Myrtle Shock- Universidade do Amazonas, Bernado Fogli - Setor e Arqueologia do MHNJB-UFMG 



80 

 

representado de maneira secundária. Os instrumentos são registrados de maneira rara, 

entretanto, grande parte das lascas em quartzito aparentemente corresponde a lascas de 

façonagem e retoque de artefatos plano-convexos. As lascas sobre o quartzo apresentam 

características de lascas de retoque e, de maneira restrita, lascas de façonagem e lascas de 

adelgaçamento.  Ainda sobre o quartzo, um fato assaz interessante é o registro de uma 

ponta de projétil neste horizonte. Assim, Isnardis (2013) considera a indústria lítica do 

Holoceno Superior neste sítio voltada à realização de etapas finais das cadeias operatórias 

de artefatos retocados em quartzito e de artefatos de quartzo.  

 No Horizonte Recente, a indústria lítica sobre o quartzo alcança, quantitativamente, 

superioridade à indústria sobre o quartzito. O quartzo registrou lascas de debitagem, 

façonagem, retoque e adelgaçamento, muitos cassons e artefatos retocados uni e 

bifacialmente, onde o lascamento bipolar é quase inexistente. Os artefatos nesta matéria-

prima surgem em peças com gumes retos, curtos e semi-abruptos e retocados em bico, 

lascas com gumes semi-circulares e retocado de gume côncavo. Sobre o quartzito 

registram-se lascas de debitagem e lascas de retoque de plaquetas e somente quatro 

artefatos, sendo três deles sobre plaqueta retocada, e o outro, um plano convexo sobre 

plaqueta. Isnardis (2009) identifica na indústria recente, quatro cadeias operatórias: i) a 

produção de artefatos sobre lascas de quartzo, ii) a produção de artefatos muito delgados, 

bifaciais, de quartzo, iii) a dos artefatos sobre plaquetas muito delgadas em quartzito, e, iv) a 

dos artefatos sobre plaquetas mais espessas em quartzito (ISNARDIS, 2009).  

 

5.2.5 – As matérias-primas líticas no sítio 

 

Relacionado às matérias-primas presentes no sítio, no tempo atual, nota-se na 

porção direita da área abrigada – próxima ao local onde se inserem registros rupestres no 

teto do abrigo - o quartzito na coloração amarelada que apresenta certa homogeneidade, 

coesão e granulometria de fina a média, surgindo geralmente em blocos abatidos sobre a 

superfície. Todavia ao não apresentar alta aptidão ao talhe, considera-se que este quartzito, 

de oferta restrita na área do sítio, poderia ocasionalmente servir ao lascamento das 

indústrias presentes no sítio.  

A matéria-prima quartzo hialino e translúcido surge no sítio em filões, meio ao 

quartzito nas paredes do abrigo, sendo o local considerado como uma possível fonte de 

aprovisionamento desta matéria-prima.  Ressalta-se que, conforme citado anteriormente66, 

foi preciso considerar que algumas destas possíveis fontes do quartzo hialino possivelmente 

                                                 
66 Capítulo 4, item 4.5 – As ocupações históricas e contemporâneas na região de Diamantina. 
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sofreram intervenções da mineração recente e assim, a oferta desta matéria-prima atual é 

observada em quantidade restrita. 

 

  
Fotos 5.14 e 5.15 – S.A. Lapa do Caboclo: quartzito local 

  
Fotos 5.16 – S.A. Lapa do Caboclo: quartzo 

hialino e translúcido local 
Fotos 5.17 – S.A. Lapa do Caboclo: quartzo 

leitoso local 
 

 

Registramos ainda a presença e disponibilidade do quartzo leitoso, também na forma 

de filões, meio ao quartzito das paredes do abrigo, e, ainda, em blocos sobre a superfície, já 

destacados dos filões nas paredes do abrigo. 

 

5.3 – Sítio Arqueológico Lapa da Chica 

 

Localizado a aproximadamente 17km no sentido NW de Diamantina e litologicamente 

instalado nos quartzitos da Formação Galho do Miguel, o S.A. Lapa da Chica é classificado 

por Isnardis (2009) como um sítio de borda de campo, incluindo-se na Segunda Categoria 

de sítios, proposta pelo autor. Seu acesso pode ser inicialmente efetuado por rodovia e 

sequencialmente caminhando por um percurso de aproximadamente 2,5km, sendo que o 

último quilômetro corresponde a uma extensa área plana, sem obstáculos. 
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 Inserido em uma ampla área plana, no terço superior da vertente e ao pé do Morro 

do Moçorongo, configura-se como um sítio arqueológico em abrigo e exibe o mais extenso 

desenvolvimento linear dos abrigos da região de Diamantina (ISNARDIS, 2009). Compõe-se 

de uma área abrigada e defronte a esta, uma área externa onde se notam blocos e 

matacões desabados distribuídos em superfície.    

 

Prancha 5.5 – S.A Lapa da Chica. A e B: implantação do sítio, C: percurso, D: área abrigada e 
área externa  

 
 

 

 

Figura 5.8 – S.A. Lapa da Chica: croqui esquemático de 
planta baixa do abrigo 

 
Fonte: Linke, 2008 

  
  Com abertura voltada para o 
sentido Leste, registra as 
dimensões 80 X 15 X 20 m 
(Comprimento X Profundidade X 
h) e mostra piso plano, 
sedimentar com alta frequência 
de blocos desabados (LINKE, 
2008). 
      Isnardis (2009) aponta que, 
todavia, a extensão da área 
abrigada, esta se mostra 
descontínua e estabelece, assim, 
três compartimentos: um a Leste, 
um central e um ao Norte, sendo 
que o abrigo central apresenta 
maior área sedimentar. 
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Figura 5.9 – S.A. Lapada Chica: perfil esquemático de inserção 

 
Fonte: Linke, 2008 

 

A visibilidade frontal a partir do sítio é ampla, notando-se grandes afloramentos 

somente a partir da vista das laterais. Na extensa área plana de entorno ao sítio, a 

vegetação predominante é o Campo Limpo e observa-se no abrigo, uma nascente de um 

pequeno afluente do córrego da Felizarda (LINKE, 2008). 

  
Foto 5.18 – S.A. Lapa da Chica: vista frontal Foto 5.19 – S.A. Lapa da Chica: vista lateral 

 

As pesquisas arqueológicas desenvolvidas registraram vestígios de naturezas 

diferenciadas.  

Segundo a acurada pesquisa desenvolvida por Linke (2008), a arte rupestre no S. A. 

Lapa da Chica é observada em tetos amplos, tetos pequenos e restritos, paredes amplas e 

pequenas, registrando por volta de 100 figuras, em conjunto ou sobrepostas, com temáticas 

que variam entre cervídeos (predominantemente), aves, peixes, outros quadrúpedes, 

antropomorfos e geométricos, atribuídas no período antigo como Tradição Planalto, em seus 

1º, 2º, 3º e 4º Momentos e, no período recente, as Tradições Montalvânia e Nordeste (vide 

Prancha 5.6 na página seguinte).  

As campanhas realizadas no ano de 200867 registraram fartamente vestígios líticos. 

Em tal campanha desenvolveram-se na área do abrigo central, coletas superficiais integrais 

                                                 
67 Setor de Arqueologia Pré-Histórica MHNJB/UFMG. 
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em três áreas - denominadas Áreas de Coleta 01, 02 e 03 – e, a abertura de uma sondagem 

subsuperficial de dimensões 1,0 X 0,5m, assim definida por opção, onde se pretendeu 

sobretudo a verificação da profundidade do pacote para futuras intervenções (ISNARDIS, 

2009).  

 

Prancha 5.6 – S.A. Lapa da Chica: arte rupestre 

 

 

A escavação procedeu-se com decapagens em níveis naturais e artificiais de 5,0cm 

de espessura, definindo-se três níveis com presença de material arqueológico: Nível Zero e 

Nível 01 Superior, correspondentes ao Horizonte Recente de onde proveio a datação 2730 ± 

40 BP, e Nível 01 Inferior, correspondente ao Horizonte Antigo, de onde proveio a datação 

8.760 ±50 BP. Segundo Isnardis (2009) esta sondagem subsuperficial revelou-se 

extraordinária no que tange o material lítico no contexto regional, registrando-se e 

recolhendo-se somente nestes dois níveis 748 gramas de material lascado, considerando-se 

que a maior parte da coleção é composta por lascas de dimensões de comprimento 

inferiores a 1,5cm e pesam menos de meio grama.  

 

5.3.1 – A Indústria lítica 

 
 No Horizonte Antigo, a indústria lítica do S.A. Lapa da Chica é representada, 

preliminarmente, por uma quantidade imensa de lascas em dimensões reduzidas, em 

diversas variedades do quartzito, matéria-prima predominante, mas, também em quartzo. 
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Com grande representatividade de lascas de retoque nesta coleção, o sítio, aparentemente, 

se traduz em uma área de trabalho de retoques de artefatos (ISNARDIS, 2013).  

 No Horizonte Recente, a indústria apresenta um volume surpreendente, sendo 

notado o domínio de lascas de retoque em quartzito de diversas variedades (sobre plaqueta 

e suportes indefinidos), muito numerosas, e, lascas de retoque também em quartzito, 

registrando-se para ambas as matérias-primas, majoritariamente lascas com dimensões 

reduzidas (< 2,0cm).  Estas especificidades concluem que o sítio era um ativo local de 

produção de artefatos retocados de quartzito, majoritariamente, e em quartzo (ISNARDIS, 

2009).  

 

5.3.2 – As matérias-primas líticas no sítio 

 

Relacionado às matérias-primas presentes no sítio, no tempo atual, de maneira 

significativa registramos a alta aptidão ao lascamento do quartzito local, com variações 

finas, bem como, a quantidade de oferta desta matéria-prima. Em diversas colorações, o 

quartzito surge nos afloramentos, nas paredes, em blocos sobre o piso na área abrigada e 

em blocos e matacões na área frontal externa - imediata ao sítio, registrando 

frequentemente alto grau de homogeneidade, coesão e granulometria fina. Assim, o S.A. 

Lapa da Chica tende fortemente a ser eleito como uma possível fonte desta matéria-prima, 

presente na coleção lítica coletada. De maneira surpreendente, se inclui nas observações 

sobre o sítio, um afloramento localizado na área abrigada, o qual apresenta aparentemente 

negativos de retirada de matéria-prima.  

  
Fotos 5.20 e 5.21 – S.A. Lapa da Chica: quartzito local nas paredes do abrigo 
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Foto 5.22 - S.A. Lapa da Chica: quartzito local 
em bloco abatido na porção externa imediata 

Foto 5.23 – S.A. Lapa da Chica: possíveis 
negativos de retirada de matéria-prima 

 

 

Demais matérias-primas observadas na indústria lítica do S.A. Lapa da Chica como 

quartzo hialino, translúcido, leitoso ou fumê não registraram nenhum indício de possíveis 

fontes de aprovisionamento no local a partir dos trabalhos de campo.  

 

 

.  
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CAPÍTULO 6 – MÉTODOS DE PESQUISA
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Propomos, para o desenvolvimento da pesquisa, uma metodologia realizada 

em quatro (04) etapas que proporcionasse fluidez e conexão entre as atividades de 

gabinete e campo, utilizando-se de levantamentos de campo – compostos por 

prospecções, análises direcionadas às indústrias líticas–como integrantes na análise 

sobre a gestão da matéria-prima- e processos interdisciplinares que relacionam 

subcampos da Arqueologia onde se distribui, o que consideramos como o fator “geo”68: 

a Arqueologia da Paisagem , a Geoarqueologia e as Geotecnologias. Neste sentido, 

empregou-se como ferramentas para processamento dos dados levantados, a 

estatística descritiva - aplicada às coleções líticas na identificação de suas 

características e tendências – e a geotecnologia no que envolve os conhecimentos do 

georreferenciamento, dos sistemas de posicionamento global (GPS), dos dados 

coletados em campo e o software de SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

ArcGis® 10.1. 

 

A Etapa 01 caracterizou-se por dinâmicas de gabinete e campo, as quais se 

orientaram globalmente: i) pelo reconhecimento das indústrias líticas e estruturação 

dos trabalhos de campo; e, ii) pelas atividades de campo, com a realização da 

Campanha 01. Nesta Etapa, em gabinete, as atividades direcionadas as indústrias 

líticas traduziram-se na análise da coleção lítica do S.A. Lapa do Caboclo, bem como, 

no contato inicial com as coleções do S.A. Lapa do Peixe Gordo e S.A. Lapa da Chica, 

onde se pretendeu captar de maneira abrangente o lineamento geral das matérias-

primas que compõem as três indústrias, compreendendo que estas informações 

tornar-se-iam essenciais para o planejamento e direcionamento dos trabalhos de 

campo e respectivas interpretações - não somente para reconhecimento de fontes de 

aprovisionamento de matéria-prima em campo, mas, ainda, se as fontes de 

aprovisionamento reconhecidas cobririam a variedade de matérias-primas observadas 

nas coleções líticas. Conduzidas à estruturação dos trabalhos de campo, as atividades 

em gabinetes compuseram da análise das cartas geológica e geomorfológica de 

Diamantina69, bem como, das bases bibliográficas já produzidas70, para conhecimento 

e apontamento das principais formações geológicas de entorno dos sítios 

arqueológicos tratados. Assim delineou-se a realização das atividades de campo na 

denominada Campanha 01, que teve como metas o reconhecimento e 

georreferenciamento dos locais de inserção dos sítios em estudo e seus entornos; 

delimitação das áreas de interesse a serem prospectadas nas seguintes campanhas 

                                                 
68 Morais (1999). 
69 Fogaça (1997). 
70 Isnardis (2009), Linke (2006). 
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de campo e definição dos elementos concebidos como geoindicadores e indicadores 

culturais passíveis de reconhecimento nas áreas a serem prospectadas, com vistas à 

caracterização do espaço. 

A Etapa 02 compôs-se da realização das Campanhas de Campo 02,03 e 04, 

onde caracterizamos, por meio de prospecções arqueológicas superficiais com o 

reconhecimento e georreferenciamento das potenciais fontes de aprovisionamento de 

matéria-prima, cursos d’água, formação de abrigos e áreas abrigadas, visibilidade, e, 

presença/ausência de vestígios arqueológicos, nas Formações Geológicas Galho do 

Miguel, Córrego dos Borges, Santa Rita e Córrego da Bandeira. Esta Etapa contou de 

mesma forma com atividades de gabinete, no desenvolvimento da análise das 

coleções líticas dos sítios S.A. Lapa do Peixe Gordo e S.A. Lapa da Chica.  

A contar com os dados e resultados obtidos na Etapa 02, a Etapa 03 buscou o 

tratamento de dados e análise estatística descritiva e inferencial a partir dos resultados 

sobre a gestão da matéria-prima nas indústrias líticas, e, a caracterização do espaço e 

criação do território de aprovisionamento a partir dos resultados obtidos nas 

campanhas de campo, do tratamento de dados e, a partir destes, a elaboração de 

mapas temáticos. 

Finalmente, a Etapa 04 compilou e analisou os resultados levantados nas 

Etapas 01, 02 e 03. 

Cada uma das Etapas preconizadas nesta pesquisa demandou um referencial 

metodológico distinto. Embora haja evidente sinergia entre seus resultados, os meios 

para consecução dos objetivos foram múltiplos e serão adiante apresentados. 

A sistematização dos objetivos específicos desta tese e atividades 

desenvolvidas entre campo e gabinete, inseridas nas Etapas descritas, apresenta-se 

de acordo com planilha e fluxograma, a seguir expostos. 

  



90 

 

Quadro 6.1- Metodologia: Objetivos específicos e respectivos desenvolvimentos nas Etapas de pesquisa 
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Figura 6.1 – Fluxograma: Etapas de pesquisa 
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6.1 – Áreas de Estudo 

 
Assumindo a prospecção superficial como abordagem eficiente de campo, a 

partir da leitura da carta geológica e geomorfológica de Diamantina71, bem como das 

bases bibliográficas já produzidas para a região arqueológica72, selecionamos e 

delimitamos “áreas de estudo”, compostas pelos locais de inserção dos sítios em 

estudo e unidades de prospecção, classificadas como geográfica ou natural e cultural 

(BICHO, 2006),localizadas em seus entornos diretos. Nesta seleção foram priorizadas 

áreas ainda não prospectadas em pesquisas anteriores na Formação Galho do Miguel, 

bem como, onde se identificaram Formações geológicas distintas a esta.  

Os caminhamentos e prospecções arqueológicas superficiais foram realizados 

em quatro (04) campanhas de campo, durante o primeiro semestre do ano de 2015, 

sendo seus registros denominados “Pontos de Estudo”, efetuados por meio de 

caderneta de campo, material fotográfico e georreferenciamentos por GPS modelo 

Garmin GPSMAP 76CSx. A equipe de campo manteve-se composta por arqueólogos, 

esses, pesquisadores que atuam na área de Diamantina continuamente.  

 

Quadro 6.2 – Campanhas de campo – Áreas de estudo: Sítios arqueológicos e Unidades de 
prospecção para caminhamento e prospecção arqueológica: Formações geológicas 

Campanha de 
Campo: 

Prospecção 

Área de 
estudo 

Sítio 
Arqueológico 

Formação geológica 

Implantação 
do sítio 

Unidade de 
prospecção – áreas 

selecionadas 

Campanha 01 

Reconhecimento e georreferenciamento dos locais de inserção dos sítios em 
estudo e seus entornos; delimitação das áreas de interesse a serem 
prospectadas nas seguintes campanhas de campo e definição dos 

elementos concebidos como geoindicadores e indicadores culturais. 

Campanha 02 
Lapa do 

Peixe 
Gordo 

S.A. Lapa do 
Peixe Gordo 

Formação 
Galho do 
Miguel 

Formação Galho do 
Miguel 

Campanha 03 
Lapa da 
Chica 

S.A. Lapa da 
Chica 

Formação 
Galho do 
Miguel 

Formação Galho do 
Miguel 

Campanha 04 
Lapa do 
Caboclo 

S.A. Lapa do 
Caboclo 

Formação 
Santa Rita 

Formação Santa Rita 
(Área C), Formação 
Córrego dos Borges 

(Áreas A e B), 
Formação Córrego da 

Bandeira (Área D) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Fogaça (1997). 
72 Isnardis (2009), Linke (2008). 
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Prancha 6.1 - Campanhas de Campo – Prospecções Superficiais e Análise da Paisagem 
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6.2– Os geoindicadores e indicadores culturais 

 

Assumindo a perspectiva do Método de Análise Formal ou Morfológico (CRIADO 

BOADO, 1999), o estabelecimento dos geoindicadores (MORAIS, 1999) e indicadores 

culturais – enquanto elementos culturais73, resultam das bases proporcionadas por Linke 

(2008) e dos resultados da Campanha 01 de campo, onde determinamos elementos 

passíveis de reconhecimento no espaço a partir da nossa observação, e são, a seguir, 

apresentados.  

 

- Geoindicador: Fontes de aprovisionamento de matérias-primas líticas 

 

Relacionado diretamente com a natureza desta pesquisa, este geoindicador procurou 

o reconhecimento das possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas líticas 

quartzito e quartzo hialino nas áreas de pesquisa - visto que no cenário das ocupações pré-

históricas recentes, a indústria lítica se estabelece quase inteiramente a partir dos quartzitos 

e do quartzo hialino (ISNARDIS, 2013: 55), informação que, aparentemente, se estende ao 

cenário das ocupações pré-históricas do Horizonte Antigo, considerando-se as coleções 

líticas dos sítios em estudo. Ressalta-se que, todavia a busca ser direcionada às matérias-

primas citadas, qualquer matéria-prima reconhecida como utilizada no universo lítico pré-

histórico teve seu registro efetuado.   

Para tanto, este reconhecimento ocorreu nas áreas de inserção dos sítios e nas 

unidades de prospecção selecionadas, a partir da prospecção arqueológica superficial, onde 

procuramos identificar as possíveis fontes de aprovisionamento destas matérias-primas. 

Para as fontes de aprovisionamento do quartzito reconhecidas, procedemos com a 

descrição detalhada da rocha em aspectos passíveis de percepção macroscópica, como 

homogeneidade, coesão e granulometria – aspectos estes que nos direcionaram a criar uma 

classificação básica de graus de aptidão ao lascamento, compreendendo que, quanto maior 

o grau de homogeneidade e coesão associados à granulometria fina, maior o grau de 

aptidão ao lascamento, passando ao médio grau e o baixo grau com pouca homogeneidade 

e coesão associados à granulometria grossa. Para além desta classificação, procedemos 

com descrições de inserção e localização destas possíveis fontes na paisagem, respectivas 

morfologias – se nos afloramentos, em matacões tombados ou dispersos em superfície em 

blocos e fragmentos, e ofertas – entre abundante e limitada.  

                                                 
73 Criado Boado (1999). 
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Na construção do reconhecimento deste geoindicador, incluíram-se como possíveis 

zonas de aprovisionamento das matérias-primas líticas quartzo hialino e quartzito, 

indicações de fontes orais levantadas em entrevistas realizadas durante os trabalhos de 

campo no município de Diamantina, assim como apontamentos constantes na base 

bibliográfica arqueológica produzida para a região (ISNARDIS, 2009; MIRANDA, ISNARDIS 

e PROUS, 2011; LINKE & ISNARDIS, 2012; ISNARDIS, 2013).  

Com a identificação e registro deste geoindicador, foram criadas bases de dados 

compostas por coordenadas geográficas, inserção e localização na paisagem, descrições de 

aptidão ao lascamento, morfologias e oferta, sobre a qual elaboramos os mapas temáticos 

com vista à composição da caracterização do espaço das áreas de inserção dos sítios e 

unidades de prospecção estabelecidas.   

 

- Geoindicador: presença de abrigos 

 

Constatada a significativa relação entre as características dos abrigos e a presença 

de sítios arqueológicos na área de pesquisa (LINKE 2008), buscamos com este 

geoindicador a presença e a averiguação de paredes abrigadas, áreas abrigadas e abrigos 

nas áreas propostas à pesquisa. Com bases nas observações da autora, procurou-se na 

prospecção arqueológica averiguar afloramentos em baixa e média vertente, de fácil acesso 

e em bordas de amplos campos. Os trabalhos envolveram de mesma forma, apontamentos 

a respeito da inserção na paisagem – baixa, média, alta vertente, da formação dos abrigos – 

por tombamento de camadas ou sobreposição de matacões, das dimensões – entre 

possibilidade de acesso e permanência no local, mesmo que temporária; e, de 

características como piso e superfície – se rochosos e/ou sedimentares.  

Com a identificação deste geoindicador, criamos uma base de dados composta pelas 

características observadas, sobre a qual elaboramos os mapas temáticos com vistas à 

composição da caracterização do espaço das áreas de inserção dos sítios e unidades de 

prospecção estabelecidas, nos permitindo o alcance, principalmente, das questões 

relacionadas à ocupação preferencial da Formação Galho do Miguel na região de 

Diamantina. 

 

- Geoindicador: presença de cursos d’água 

 

 Visto como um atributo significativo de relação aos sítios arqueológicos da região de 

Diamantina, sendo que 70% dos sítios localizam-se próximos a drenagens – com distância 

inferior a 115 metros (LINKE, 2008: 150-151), este geoindicador está diretamente atrelado à 
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busca por vestígios e sítios arqueológicos nas unidades de prospecção estabelecidas para 

esta investigação. Para além das descrições direcionadas a implantação destes cursos 

d’água na paisagem – apontando aspectos de volume, direção e distanciamentos a partir 

dos sítios arqueológicos - procuramos a identificação desses, por carta geográfica74, 

considerando inclusive os cursos d’água secos, por questões sazonais, visto que os 

trabalhos de campo desenvolveram-se, mormente no segundo trimestre do primeiro 

semestre do ano – entre os meses de abril, maio e junho.  

Segundo Carvalho et al. (2009), Diamantina mostra uma estação seca e uma 

estação chuvosa bem definidas; desta forma, o período chuvoso compreende os meses de 

outubro a março e o período seco, os meses de abril a setembro.  

 

- Geoindicador: visibilidade 

 

 Linke (2008) nos expõe dois vieses significativos e relevantes em sua pesquisa 

relacionados à visibilidade: a vista do sítio arqueológico na paisagem e a vista da paisagem 

a partir do sítio arqueológico. Desta feita, este geoindicador buscou na paisagem estes 

parâmetros, com descrições do que denominamos como Visibilidade - assim considerado na 

medida em que permitiu ampla visibilidade em algum ou vários sentidos geográficos a partir 

dos Pontos de Estudo e direcionados para esses – sendo registradas indicações do alcance 

de visibilidade e respectivos sentidos geográficos.  

 

- Indicadores culturais 

 

Para efeitos desta pesquisa, definimos como indicadores culturais vestígios 

arqueológicos de qualquer natureza - isolados ou na composição de sítios arqueológicos 

(pré-históricos ou históricos) - e/ou intervenções na paisagem - como, por exemplo, 

afloramentos que apresentam negativos de retiradas de matéria-prima. 

Este elemento vincula-se principalmente à questão que buscamos compreender 

sobre a aparente preferência para a ocupação da Formação geológica Galho do Miguel nos 

cenários pré-históricos na área de Diamantina. Procurou-se assim, com este indicador 

cultural, a identificação de vestígios arqueológicos pré-históricos - principalmente vestígios 

líticos, cerâmicos, a presença da arte rupestre, e, locais que apresentariam traços de 

aprovisionamento de matéria-prima - e de mesma forma, vestígios arqueológicos 

históricos75, este principalmente definido pela atividade de mineração do diamante e do 

                                                 
74 IBGE – Diretoria de Geodésia e Cartografia. Folha SE-23-Z-A-III. Diamantina. Carta do Brasil. ESC. 1:100000. 1977. 
75 Em uma concepção cronológica definida na arqueologia brasileira. 
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quartzo hialino – ativos transformadores da paisagem ao considerarmos o histórico da área 

de pesquisa.  

6.3 – Geoarqueologia e geotecnologia: o delineamento e mapeamento dos 
territórios 

 
Na medida em que buscamos com a Geoarqueologia responder a algumas questões 

específicas que se direcionam as inter-relações entre grupos humanos e ambiente, ao 

definirmos as áreas de estudo - com raios de varredura que variaram entre os intervalos 

mínimo e máximo de 1,5km a 3,5kma partir dos sítios arqueológicos em estudo - a escala de 

ação da investigação geoarqueológica, nesta pesquisa, se caracterizou como macroescala, 

com ordem de grandeza superior a um quilômetro, na análise do contexto de um ou mais 

sítios, e, em microescala, até a ordem de dezena de metros, no estudo dos sítios e de seus 

componentes considerados em campo e no laboratório (ANGELUCCI, 2003). 

A partir do reconhecimento e georreferenciamentos dos geoindicadores e 

indicadores culturais, elaboramos mapas temáticos, no intuito do reconhecimento de 

territórios e delineamento de possíveis territórios, e territórios de aprovisionamento 

(DJINDJIAN, 2009), com vistas relacioná-los: i) aos sítios arqueológicos em estudo – 

desenvolvendo a leitura da paisagem; e, ii) as indústrias líticas provenientes das escavações 

destes sítios, compondo o quadro de análise da gestão da matéria-prima. 

 

→ O uso das geotecnologias na elaboração dos mapas temáticos 
 

A elaboração destes mapas temáticos envolveu os conhecimentos do 

georreferenciamento, dos sistemas de posicionamento global (GPS), dos dados coletados 

em campo e o software de SIG (Sistema de Informações Geográficas) ArcGis® 10.1. 

O georreferenciamento dos geoindicadores e indicadores culturais foi efetuado em 

campo a partir da amarração dos dados levantados no sistema de posicionamento global 

por meio de um receptor GPS. Em gabinete criamos uma base de dados composta pelas 

especificidades dos geoindicadores e indicadores culturais, sobre a qual nos embasamos 

para a elaboração de mapas temáticos.  

Os mapas foram elaborados utilizando o software de SIG (Sistema de Informações 

Geográficas) ArcGis® 10.1, que reúne elementos essenciais como o posicionamento 

espacial dos dados e sistema de coordenadas geográficas em diferentes modelos de dados. 

Para a preparação dos mapas foram utilizados modelos de dados vetoriais na 

representação dos elementos estudados, sendo eles geometrias de ponto, linha ou 

polígono. Estes vetores são manipulados no software ArcGis em que é possível representar 
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as informações e elaboração de encarte final. Todos os dados utilizados possuem formato 

Shapefile (.shp), utilizado na representação dos vetores. Com exceção dos dados obtidos 

nas atividades de campo, as demais informações e bases cartográficas como as do 

município, Estados, hidrografia e geologia foram utilizadas a partir de levantamentos 

disponibilizados por diferentes instituições de pesquisa.  

As malhas digitais em formato vetorial da geologia (litologia e estruturas, por 

exemplo) foram obtidas do mapeamento geológico em escala de 1:100.000 realizado pela 

CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) e pela UFMG 

(Universidade Federal de Minas Gerais), disponibilizado em 2012. Para dados vetoriais do 

município e Estados foram utilizadas as informações disponibilizadas pelo levantamento do 

IBGE no ano de 2010. Já para representação da hidrografia, foram utilizadas base de dados 

vetoriais do IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) do ano de 2010. 

Os mapas elaborados nos possibilitaram a leitura conjunta dos geoindicadores e 

indicadores culturais reconhecidos nas unidades de prospecção, bem como o 

distanciamento desses elementos a partir dos sítios arqueológicos em estudo, nos 

propiciando informações significativas para a construção da caracterização do espaço e 

criação do território de aprovisionamento.     

 

6.5 –O estudo das indústrias líticas 

 
Apoiados no potencial das coleções líticas, enquanto elementos de caracterização 

espacial e cultural, propomos um método analítico fundamentado na classificação das peças 

inserida na noção de cadeia operatória (LEROI-GOURHAN, 1966) a partir de análises 

tecnológicas (TIXIER, 1978, 1982; INIZAN et al., 1995, PELEGRIN, 1995, 2005); da 

organização tecnológica (BINFORD, 1983), e, neste âmbito, os conceitos que envolvem a 

economia da matéria-prima (PERLÈS, 1980).  

Assim, passamos a estipular atributos significativos a esta análise. Bicho (2006) 

ressalta que não é necessária a utilização de vários atributos em todas as análises, de 

maneira que os atributos escolhidos devem responder aos problemas levantados pelo 

investigador, devendo ser identificados apenas àqueles atributos que são significativos e 

que não sejam somente o resultado de variabilidade dentro da própria coleção, resultante de 

aspectos idiossincráticos.  

Desta forma, intentamos a proposição de atributos, os quais nos trariam dados e 

informações que nos subsidiassem na identificação das cadeias operatórias e dos 

elementos significantes no âmbito da gestão da matéria-prima. Estes atributos, 
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transformados em dados qualitativos e quantitativos e tratados estatisticamente76, nos 

permitiriam uma comparação global entre as características das indústrias líticas de cada 

horizonte cronológico, que, posteriormente, em análise conjunta aos possíveis territórios de 

aprovisionamento delineados, nos proporcionaria a percepção sobre a gestão das matérias-

primas e suas possíveis semelhanças e diferenças entre os horizontes diacrônicos.  

Esta metodologia foi assim organizada em três níveis de análise: o estabelecimento 

de um conjunto de atributos relevantes; a avaliação do valor que cada atributo toma em 

determinado contexto arqueológico; e, finalmente, as relações entre os atributos e os seus 

valores, por um lado, e suas consequências arqueológicas, por outro (PERLÈS, 1992).  

A terminologia aplicada nesta análise baseia-se nas referências estabelecidas por 

Tixier, Inizan & Roche (1980), com suas versões em língua portuguesa baseados em 

Laming-Emperaire (1967) e Prous (1986/1990 e 2004).  

 Os atributos estabelecidos e utilizados na análise são a seguir apresentadas, bem 

como suas significâncias para esta pesquisa.  

 

→ Classificação das peças 

 

Sob a ótica de que o estudo das cadeias operatórias oferece um enquadramento 

sequenciado no tempo e no espaço das operações técnicas de produção (PERLÈS, 1980), 

buscamos com este atributo restituir as peças líticas que compõem as coleções em análise, 

nas fases de uma cadeia operatória. O estudo diacrônico das cadeias operatórias nos 

permite aproximar dos processos de continuidade ou de ruptura da tradição tecnológica dos 

grupos pré-históricos (MANGADO, 2006). 

Para tanto, nos baseamos na classificação tecno-morfológica, a qual tem a intenção 

de evidenciar uma organização diferenciada dentro do espaço e do tempo, ou seja, restituir 

as peças em seus lugares no seio de uma cadeia operatória (ALONSO et al., 2007).  Esta 

classificação nos permitiu assim, a identificação das fases de produção presentes nos sítios; 

se fases específicas se sobressaíram em relação a outras e quais os produtos gerados.   

Para tanto, efetuou-se a seguinte classificação: 1 – Núcleo; 2 – Instrumentos; 3 – 

Lascas; 4 – Percutor; 5 – Estilhas/Fragmentos de lasca; 6 – Bigorna; 7 – Detritos/cassons; 8 

– Restos brutos; e, 9 – Não identificados.  

 

 

 

 

                                                 
76 Considerando-se Djindjian & Vigneron (1980) e Djindjian (1986, 1990, 2010).  
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→ Matéria-prima 

 

Com este atributo buscamos a observação, descrição e definição das categorias 

petrográficas presentes nas indústrias líticas, objetivando reconhecer a variabilidade das 

matérias-primas utilizadas e a expressividade de cada uma delas – se em maior ou menor 

proporção – bem como, aspectos relacionados aos graus de aptidão de lascamento, como 

homogeneidade, coesão e granulometria77, das matérias-primas principalmente utilizadas. 

Estas informações se tornaram assaz relevantes na medida em que, durante os trabalhos 

de campo, nos orientaram na identificação de possíveis fontes de aprovisionamento, e 

assim, compuseram a criação dos territórios de aprovisionamento das principais matérias-

primas líticas utilizadas nas indústrias.  

Ressaltamos que, ao propormos o reconhecimento de possíveis fontes de matéria-

prima e criarmos um território de aprovisionamento, que nos permite inferir sobre a 

percepção de possíveis preferências e escolhas, estamos diretamente nos relacionando 

com uma das etapas de atividade de produção da indústria lítica, precisamente, na etapa de 

aprovisionamento, quando inseridos na noção de cadeia operatória.  

Faz-se necessário esclarecer que, para efeitos desta pesquisa, o reconhecimento 

sobre a variabilidade das matérias-primas presentes nas indústrias foi efetuado em grandes 

grupos, destacando-se a matéria-prima quartzito uma vez que suas variedades são 

numerosas com diferenças de textura, coesão, homogeneidade, metamorfismo e dureza 

(ISNARDIS 2009).  

Constam no gabarito de análise, as seguintes matérias-primas: 1 – Quartzo hialino; 2 

– Quartzito; 3 – Quartzo fumê; 4 – Quartzo leitoso; 5 – Quartzo translúcido; 6 – Sílex; 7 – 

Não identificado. 

 
 

Foto 6.1 – amostra de quartzo hialino Foto 6.2 – amostra de quartzo translúcido 

                                                 
77 Nesta pesquisa, aferidos macroscopicamente. 
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Foto 6.3 – amostra de quartzitos Foto 6.4 – amostra de quartzo leitoso 

 

→Suporte natural da matéria-prima 

 

Na aplicação deste atributo propomos a identificação do suporte natural, buscando 

principalmente bases para a investigação sobre a proveniência e estratégias para obtenção 

das matérias-primas utilizadas nas coleções dos sítios em estudo. Desta feita, a partir do 

reconhecimento da superfície cortical foi possível avaliar a indústria presente nos sítios em 

interface com o território de aprovisionamento estabelecido, e assim, alcançar possíveis 

preferências e escolhas.  

Constam no gabarito de análise, os seguintes suportes naturais: 1 – Bloco; 2 – Seixo; 

3 – Filão; 4 – Plaqueta; 5 – Cristal; e, 6 – Não identificado. 

 

 

 
Foto 6.5 – amostra de córtex - cristal Foto 6.6 – amostra de córtex - plaqueta 
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→ Córtex residual 

 

Com este atributo, buscamos avaliar a presença e quantidade de córtex residual nas 

peças líticas (em porcentagem) ou sua ausência. Esta informação vincula-se objetivamente 

a dois vieses significativos nesta pesquisa: a relação espacial com as possíveis fontes de 

matéria-prima, e, a possível associação a fases iniciais e finais das operações técnicas de 

produção (lascas primárias e lascas secundárias).  Ou seja, se a possível fonte de 

aprovisionamento de matéria-prima for distante, é provável que as primeiras fases de 

debitagem sejam efetuadas fora da área do sítio, restando nas coleções peças com 

porcentagem baixa de córtex residual (lascas secundárias78), e, de mesma forma, o 

processo contrário: caso a fonte de aprovisionamento da matéria-prima esteja próxima à 

área do sítio, possivelmente percebemos seu reflexo na indústria, com o registro de peças 

com quantidades significativas de córtex residual e assim, correspondentes a fases iniciais 

do processo de lascamento (lascas primárias79).  

Constam no gabarito de análise, os seguintes intervalos sobre a presença do córtex 

residual: 1– 1-25%, 2– 25-50%, 3– Presença: 50-75 %, 4–75-100%, 5– totalmente cortical80 

e, 6– ausência. 

 

→ Negativos na Face Externa  

 

Dentro deste atributo, buscamos o número de negativos efetuados sobre a face 

externa das lascas das coleções líticas estudadas. Esta informação, assim como o córtex 

residual, nos subsidia na possível associação a fases iniciais e finais das operações 

técnicas de produção, bem como nos auxilia na compreensão do nível de elaboração das 

peças. É passível de entendimento que quanto maior o número de levantamentos na face 

superior de uma lasca maior elaboração foi empreendida na façonagem do objeto final, 

podendo assim, inclusive, inferir maior domínio tecnológico, maior controle no método de 

lascamento e maior interesse – e consequentemente maior investimento - sobre as 

matérias-primas principais, ao associarmos ao volume de refugos do lascamento.  

Estabelecemos no gabarito a seguinte classificação para número de negativos: 1 – 

01; 02 – 2; 3 – 03; 4 – 04; 5 – 05 ou mais; 6 – Ausência; e, 7 – Não se aplica 

(fragmentos/detritos). 

                                                 
78 Prous (1986-1990). 
79 Prous (1986-1990). 
80 O intervalo de córtex resildual 5 – totalmente cortical, pode ocorrer na classificação das peças da categoria 4 (Percutores) 

ou 8 (Restos brutos).   
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→ Dimensionamentos  

 

Pretendeu-se com este atributo o dimensionamento geral das peças líticas entre os 

eixos Comprimento, Largura e Espessura (C x L x E).  Consideramos o dimensionamento 

significativo nesta pesquisa, na medida em que as dimensões das peças geram uma ideia 

aproximada de forma e volume, nos permitindo assim inferir aspectos sobre disponibilidade 

e oferta das matérias-primas utilizadas, para além de possibilitar a associação de grupos 

dimensionais à fases iniciais e finais das operações técnicas de produção.  

As medidas foram coletadas em centímetros, seguindo a ordem comprimento, 

largura e espessura (C x L x E), para núcleos, instrumentos e bigorna em suas medidas 

máximas; para lascas o comprimento acompanhou o eixo tecnológico, com largura e 

espessura tomadas a partir de sua porção mesial81; para lascas fragmentadas que 

apresentaram a porção proximal e assim a identificação do eixo tecnológico, a medição se 

manteve conforme estabelecido para as lascas; para fragmentos de lascas, debris e restos 

brutos tomamos as medidas a partir das dimensões máximas em três eixos, o maior, 

intermediário e menor definindo respectivamente o comprimento, largura e espessura.   

 

Procedimentos analíticos 

 

Inseridos na metodologia proposta, os procedimentos analíticos sobre as coleções 

líticas, iniciaram-se com a construção de um “Gabarito82” (Anexo A), o qual nos possibilitaria 

uniformizar os dados e assim nos permitiria a organização proposta nos três níveis de 

análise que nos direcionaram: i) o estabelecimento de um conjunto de atributos relevantes; 

ii) a avaliação do valor que cada atributo toma em determinado contexto arqueológico; e, 

finalmente, iii) as relações entre os atributos e os seus valores, por um lado, e suas 

consequências arqueológicas, por outro (PERLÈS, 1992). 

Assim, durante as análises identificamos núcleos, instrumentos, lascas e refugos de 

lascamento, entre outras classes, para sequencialmente classificar cada elemento, partindo 

das variáveis estabelecidas de acordo com o gabarito proposto. As lascas, consideradas 

uma classe que detém grande potencial de informações tecnológicas, foram analisadas 

qualitativamente e quantitativamente em todas as variáveis, assim como a classe dos 

núcleos e instrumentos. Considerados refugo de lascamento, as classes estilhas/fragmentos 

de lasca e detritos/cassons foram contabilizados, dimensionados e classificados de acordo 

                                                 
81 Observa-se que no dimensionamento de lascas sobre plaquetas, onde ocorreu da porção distal da lasca se estender para 
além do eixo de debitagem – característico do lascamento sobre plaquetas - a medida do comprimento foi efetuada seguindo o 
eixo morfológico, resultando na medida do comprimento máximo da peça. 
82 Inspirados em protocolos de diversos trabalhos, entre esses Cunha (2009) e Alonso et al. (2007). 
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com a matéria-prima, uma vez que não apresentam informações tecnológicas completas 

(BICHO, 2006; ALVES, 2010).  

Construímos a partir da aplicação do gabarito, três bases de dados, cada uma 

correspondente ao sítio arqueológico em estudo. Estas bases foram devidamente separadas 

de acordo com o horizonte cronológico, e assim, nos embasamos para o tratamento 

estatístico sob a ótica da análise estatística descritiva.  

O resumo e descrição dos dados sob a perspectiva da análise estatística descritiva 

nos permitiu manipular e cruzar os dados de acordo com os interesses da pesquisa, sendo 

os resultados traduzidos, mormente por gráficos e suas interpretações.  

 Ressaltamos que, nas interpretações efetuadas para as classes das lascas, 

priorizamos as matérias-primas que se destacaram pela alta incidência, a saber, o quartzo 

hialino e o quartzito, as quais apresentam de 75% a 100% de representatividade nesta 

classe nos dois horizontes nas coleções líticas dos sítios arqueológicos em estudo, nos 

permitindo assim uma análise comparativa segura. Todavia e de maneira evidente, 

considerando a natureza desta pesquisa, todas as demais matérias-primas que se 

apresentaram na classe das lascas, foram analisadas e suas respectivas informações 

consideradas na discussão e desenvolvimento dos resultados.  
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CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 
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Este capítulo apresenta-se em dois tópicos principais: i) a caracterização do espaço 

de acordo com os resultados das campanhas realizadas nos sítios arqueológicos objetos 

desse estudo e suas áreas de entorno previamente definidas; e, ii) a análise da gestão da 

matéria-prima nas indústrias líticas destes sítios. 

O detalhamento das atividades executadas é a seguir descrito de acordo com seu 

tema, bem como, seus resultados.  

 

7.1 – A CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 
A caracterização do espaço proposta nesta pesquisa se fez do reconhecimento e o 

georreferenciamento de elementos concebidos como geoindicadores e indicadores culturais 

nos locais de implantação dos sítios arqueológicos tratados – Lapa do Peixe Gordo, Lapa do 

Caboclo e Lapa da Chica - e áreas de entorno - correspondentes às Formações geológicas 

Galho do Miguel, Córrego dos Borges, Santa Rita, Córrego Bandeira e Sopa-Brumadinho.  

Conforme anteriormente descrito83, para a caraterização do espaço e 

especificamente para a delimitação do território de aprovisionamento nas áreas 

supracitadas, para além do reconhecimento efetuado nas campanhas de campo, 

consideramos na construção destes resultados como possíveis zonas de aprovisionamento 

das matérias-primas líticas quartzo hialino e quartzito locais identificados por fontes orais em 

entrevistas realizadas durante os trabalhos de campo, e, apontamentos constantes na base 

bibliográfica arqueológica produzida para a região de Diamantina (ISNARDIS, 2009; 

MIRANDA, ISNARDIS & PROUS, 2011; LINKE & ISNARDIS, 2012; ISNARDIS, 2013).  

Por meio de prospecções de superfície procedemos com este levantamento em 48 

pontos de estudo84, distribuídos em quatro campanhas de campo (Quadro 8.1), sendo 

produzidos a partir dos dados coletados, registros descritivos, levantamento fotográfico, 

identificação de caminhamentos e coordenadas geográficas com GPS e remessa de dados 

para o sistema SIG, elaborado para esta investigação. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Vide apresentação no Capítulo 6. 
84 Da totalidade dos pontos de estudo, 04 estão registrados na Campanha 01, que corresponde ao reconhecimento dos sítios 
arqueológicos Lapa do Peixe Gordo, Lapa do Caboclo, Lapa da Chica e Lapa da Ciranda.  
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Quadro 7.1 – Distribuição dos pontos de estudo de acordo com as áreas de estudo 

Campanha 
de Campo: 
Prospecção 

Área de 
estudo 

Sítio 
Arqueológico 

Formação geológica Pontos 
de 

estudo 
Implantação 

do sítio 
Unidade de prospecção 

– áreas selecionadas 

Campanha 
02 

Lapa do 
Peixe 
Gordo 

S.A. Lapa do 
Peixe Gordo 

Formação 
Galho do 
Miguel 

Formação Galho do 
Miguel 

12 

Campanha 
03 

Lapa da 
Chica 

S.A. Lapa da 
Chica 

Formação 
Galho do 
Miguel 

Formação Galho do 
Miguel 

20 

Campanha 
04 

Lapa do 
Caboclo 

S.A. Lapa do 
Caboclo 

Formação 
Santa Rita 

Formação Santa Rita 
(Área C), Formação 
Córrego dos Borges 

(Áreas A e B), Formação 
Córrego da Bandeira 

(Área D) 

12 

 

Apresentam-se a seguir, os dados coletados, seus resultados e interpretações 

direcionadas a caracterização do espaço e território de aprovisionamento de acordo com o 

sítio arqueológico.  
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7.1.1 - CAMPANHA 02: Sítio Arqueológico Lapa do Peixe Gordo 

 
O S.A. Lapa do Peixe Gordo está implantado na borda de uma área de campo 

amplo, geologicamente inserido na Formação Galho do Miguel, Grupo Guinda, Supergrupo 

Espinhaço.  A partir de sua localização, nos utilizando do conceito de unidade de 

prospecção geográfica ou natural85, definiu-se como área de estudo - objetivando a 

caracterização do espaço e delimitação do território de aprovisionamento - o vale do 

Pasmar, localizado a 1 km do S.A. Lapa do Peixe Gordo, no sentido Sul-Sudoeste. 

Realizamos as atividades de prospecção superficial em um percurso de 

aproximadamente 3,5 km - a caminho e inseridos no vale (respectivamente sentido Sul-

Oeste e Leste-Oeste) - onde efetuamos o registro de 12 pontos de estudo (Quadro 7.2), 

denominados em numeração progressiva de 01 a 12. (Figura 7.1, 7.2 e 7.3). As descrições 

dos pontos de estudo estão a seguir apresentadas. 

 

Quadro 7.2 – Campanha 02 – Pontos de estudo: Coordenadas UTM 

Pontos Coordenadas UTM – DATUM 
WGS84 - Fuso 23K 

Pontos Coordenadas UTM – DATUM 
WGS84 - Fuso 23K 

Leste Sul Leste Sul 

01 633401.44 7975610.37 07 633259.79 7974659.41 

02 633335.45 7975260.83 08 633089.71 7974312.94 

03 633345.56 7974983.15 09 632595.18 7974604.08 

04 633335.52 7974880.87 10 632038.23 7974533.71 

05 633309.58 7974857.63 11 631966.07 7974546.42 

06 633282.04 7974812.31 12 630936.86 7974736.41 

 

Figura 7.1 – Campanha 02 – Vale do Pasmar: Pontos de Estudo. Fonte: Google Earth – 
adaptado, 2016. 

 

                                                 
85 Definida por um sistema natural, por exemplo, uma unidade geomorfológica como um vale, uma unidade topográfica como 
um cerro, uma unidade geológica como um afloramento calcário, ou uma unidade de vegetação (BICHO, 2006). 
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Figura 7.2 – Campanha 02: Vale do Pasmar: Pontos de Estudo 
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Prancha 7.1 -Campanha 02 – S.A. Lapa do Peixe Gordo: Pontos de Estudo 
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→Descrição dos Pontos de Estudo 

 
No percurso desenvolvido apontaram-se alterações no relevo e morfologia dos 

afloramentos rochosos e, decorrentes destas variações, registraram-se modificações da 

cobertura vegetal quase que a cada ponto estudado, entre densidade e fitofisionomias. O 

Ponto 01 é caracterizado por ampla área plana, para no Ponto 02 iniciarmos uma descida – 

trespassando-se um afluente do córrego do Pasmar86 - encontrando assim o Ponto 03. Os 

Pontos 04, 05 e 06 caracterizaram-se por serem locais de “cata” – assim reconhecidos pela 

grande quantidade de refugo da atividade de mineração87. Os Pontos 07, 08 e 09 

correspondem a campos abertos, onde observamos novamente um local de “cata” no Ponto 

09. A partir do Ponto 10 iniciou-se o encaixe do vale, o qual se intensificou abruptamente 

entre os pontos 11 e 12, sendo que neste ponto final, a área se tornou novamente mais 

plana, apresentando pequenas praias nas margens esquerda e direita do córrego Pasmar, o 

qual segue no sentido Oeste, para desaguar no rio Pardo Pequeno. As descrições e 

detalhamentos de cada ponto de Estudo estão a seguir apresentados. 

 

Ponto 01 – Rumo ao vale do Pasmar, o ponto de estudo está inserido em área plana, 

cercado por grandes afloramentos no sentido Leste, enquanto no sentido Oeste os 

afloramentos apresentam altitudes mais reduzidas. A vegetação de campo rupestre é densa 

e cobre toda a superfície. Não se nota formação de abrigos, ou vestígios arqueológicos de 

qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos, bem como, presença de cursos 

d’água. Não foram identificadas possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas 

líticas quartzo hialino e quartzito. A visibilidade apresenta-se em solo de onde se mostra 

ampla no sentido Sul.  

  
Foto 7.1: - Ponto 01: Sentido Sul Foto 7.2 - Ponto 01: Sentido Oeste 

 

                                                 
86 IBGE – Diretoria de Geodésia e Cartografia. Folha SE-23-Z-A-III. Diamantina. Carta do Brasil. ESC. 1:100000. 1977. 
87 Vide Capítulo 4, Subcapítulo 4.5 – As ocupações históricas e contemporâneas na região de Diamantina. 
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Ponto 02 – Os afloramentos perdem altitude, o caminho se estreita e se inicia um leve 

declive, onde registramos como vegetação, Cerrado Rupestre. Observamos a presença de 

um afluente do córrego Pasmar - aparentemente perene – e, nos afloramentos do sentido 

Leste, encontra-se um abrigo em baixa vertente. Este abrigo, considerado com dimensões 

que permitem acesso e permanência – mesmo que temporária - é atualmente utilizado88, 

sendo possível perceber estruturas como “fogão artesanal”, “bancos para assento” e blocos 

organizados (sem função definida), sendo estas estruturas consideradas como vestígios 

arqueológicos associados a ocupações recentes. A matéria-prima quartzito apresenta 

granulometria fina e homogeneidade, todavia, surge disposta pontualmente em camadas ou 

em porções restritas meio as paredes que formam o abrigo.  

 

  
Foto 7.3 - Ponto 02: Sentido Sul Foto 7.4 - Curso d’água  

  
Foto 7.5 - Abrigo Foto 7.6 - Fogão artesanal 

 

Não foram notadas possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo 

hialino. Na averiguação do abrigo, identificamos em superfície, uma peça sobre plaqueta 

                                                 
88 Nota-se fuligem em alguns locais nas paredes junto ao fogão artesanal. 
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(4,8 x 3,7 x 0,7 cm), em quartzito com alta aptidão ao lascamento, claramente retocada, na 

coloração branco. Esta peça apresenta várias quebras, sendo que em uma porção lateral 

preservada observamos 03 retoques sequenciais, com retiradas de volume muito restrito. 

Uma de suas faces se mantém completamente cortical, e a outra face, apresenta-se quase 

que completamente cortical, estando ausente o córtex somente nos locais correspondentes 

aos negativos gerados pelo retoque. Como todas as características que envolvem a 

indústria lítica sobre o quartzito, principalmente no que toca o Horizonte Recente pré-

histórico na região de Diamantina, a partir da presença desta peça, o Ponto 02 foi 

classificado, de acordo com a metodologia proposta, como um ponto Indicador Cultural. 

Demais vestígios arqueológicos pré-coloniais, de qualquer outra natureza, não foram 

registrados. A visibilidade é percebida a partir do abrigo, no sentido Sul, em direção ao vale.  

 

  
Foto 7.7 - Quartzito nos afloramentos em 

camadas 
Foto 7.8. – Peça em quartzito, sobre plaqueta. 
As setas indicam os negativos das retiradas. 

 

Ponto 03 – Entre o Ponto 02 e 03 

atravessamos um afluente do córrego do 

Pasmar. O Ponto 03, localizado na 

margem direita e ao pé deste córrego, 

apresenta vegetação densa (Cerrado 

Rupestre antropizado). Com baixa 

visibilidade, não reconhecemos possíveis 

fontes de aprovisionamento das matérias-

primas quartzito e quartzo hialino, 

vestígios arqueológicos de qualquer 

natureza e a existência de abrigos.  

 
Foto 7.9 – Ponto 03 



114 

 

Pontos 04, 05 e 06 – Visto o imenso volume de refugo de mineração89, estes pontos foram 

reconhecidos como locais de “cata” sendo denominados como Cata 01, 02 e 03. Estas 

“catas” são nesta pesquisa registradas como vestígios arqueológicos históricos, 

considerando-se a tradição da mineração do Diamante na região, viés de estudo da 

arqueologia histórica em Minas Gerais. Localizadas na margem direita de um dos afluentes 

do córrego Pasmar, limítrofe ao curso d’água, caracterizam-se como áreas semi-planas, 

registrando como vegetação no Ponto 04, Cerrado Rupestre, e, nos Pontos 05 e 06, 

Cerrado Stricto Sensu. A visibilidade se abre no sentido Sul. Da matéria-prima observada 

nestes locais, percebe-se o quartzito em blocos de dimensões reduzidas e cantos 

parcialmente arredondados, dispostos em montes, próximos e sobre os afloramentos em 

superfície à beira do córrego. No que foi possível perceber, este quartzito acumulado em 

montes e presente nos afloramentos superficiais, não se mostra como possível fonte de 

aprovisionamento desta matéria-prima pela baixa aptidão ao talhe – são heterogêneos e 

com baixa coesão. Não foram notadas possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-

prima lítica quartzo hialino, existência de abrigos e vestígios arqueológicos pré-coloniais de 

qualquer natureza.  

  
Fotos 7.10 e 7.11 – Ponto 04: Área de Cata 01 

  
Fotos 7.12 e 7.13 – Ponto 05: Área de Cata 02 

                                                 
89 Vide Capítulo 4, Subcapítulo 4.5 – As ocupações históricas e contemporâneas na região de Diamantina. 
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Fotos 7.14 e 7.15 – Ponto 06: Área de Cata 03 

 
Ponto 07 – Em área de vegetação campo rupestre, o Ponto 07 localiza-se na margem 

direita a 80 metros do córrego do Pasmar. Em baixa vertente, registramos uma área 

abrigada com dimensões que permitem acesso e permanência – mesmo que temporária –

onde observamos a presença de um “fogão artesanal” e fuligem nas paredes do abrigo, 

indicando utilização contemporânea. Não se nota piso sedimentar na porção frontal do 

abrigo, sendo esta coberta por grandes fragmentos de matacões, blocos e plaquetas – 

aparentemente desabados do afloramento que deu origem ao abrigo - e, afloramentos 

superficiais. O quartzito geralmente surge nas paredes do abrigo – em camadas de até 5,0 

cm - e de mesma forma nos fragmentos sobre a superfície, na coloração branca, 

homogêneo, coeso e de grãos finos apontando alta aptidão ao lascamento90. Não foram 

reconhecidas possíveis fontes de captação da matéria-prima lítica quartzo hialino ou 

vestígios arqueológicos pré-coloniais de qualquer natureza. A visibilidade é baixa ao 

considerarmos que os afloramentos que conformam o abrigo cobrem a visada assim como a 

vegetação, que se apresenta densa.  

 

 
Foto 7.16 – Abrigo: Ponto 07 

                                                 
90 Para esta pesquisa, a avaliação direcionada aos graus de aptidão ao lascamento consideraram aspectos de 
homogeneidade, coesão e granulometria aferidos macroscopicamente, conforme metodologia proposta.  



116 

 

  
Foto 7.17 – quartzito em plaquetas sobre o 

solo 
Foto 7.18 – quartzito camadas nas paredes 

do abrigo 

 
Ponto 08 – Ao transpormos uma ampla área plana irregular, encontramos o imenso 

afloramento rochoso do Pasmar. Este percurso exibiu afloramentos rochosos em superfície 

e vegetação de campo limpo com presença marcante de sempre-vivas. No imenso 

afloramento rochoso, em área de vegetação de campo rupestre, percebemos a formação de 

alguns abrigos, aparentemente pelo desabamento de camadas, sendo que um desses 

abrigos mostra dimensões que permitem acesso e permanência – mesmo que temporária – 

e, ao fundo, uma área completamente abrigada - entretanto restrita. Neste abrigo, a 

superfície é formada por afloramentos rochosos, matacões e blocos desabados. O quartzito 

surge nas paredes do abrigo (em camadas) e meio aos afloramentos superficiais na 

coloração branca, homogêneo, coeso, com grãos muito finos, e assim, apontando alta 

aptidão ao lascamento. Não se nota presença de água nas proximidades imediatas do 

abrigo, entretanto o córrego Pasmar localiza-se a 450 metros no sentido Norte. A visibilidade 

no local oferece uma vista privilegiada, com ampla visada no sentido Norte, sendo inclusive 

possível localizar o S.A. Lapa do Peixe Gordo deste ponto. Não se registraram possíveis 

fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino ou vestígios arqueológicos de 

qualquer natureza.  

  

Foto 7.19 – vista geral na chegada ao 
afloramento o Pasmar 

Foto 7.20 – Abrigo 
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Foto 7.21 – Quartzito no afloramento em 
camadas 

Foto 7.22 – Vista a partir do Ponto 08: a seta 
vermelha indica a localização do S.A. lapa do 

peixe Gordo 

 

Ponto 09 – Localizado a 60 metros do córrego Pasmar, na margem esquerda, o Ponto 09 

registra um local de “cata”, o qual se ressalta pela imensa quantidade de refugo de 

mineração em uma área semi-plana. Composto por quartzitos em pequenos blocos de 

cantos arredondados, esse grande volume de cascalho encontra-se distribuído pela 

superfície, por vezes, formam uma nova camada acima do solo, em área de vegetação 

campo rupestre. Este material não apresenta aptidão ao talhe, bem como, os afloramentos 

superficiais em quartzito, localizados à beira do córrego, não se configuram como possíveis 

fontes de aprovisionamento desta matéria, por se mostrarem heterogêneas e friáveis. 

Registrou-se uma estrutura de habitação muito simples, possivelmente associada à 

mineração local como estrutura de apoio.  A visibilidade é registrada em superfície, todavia, 

de maneira limitada, mostrando-se nos sentidos Leste e Oeste. Não se registraram 

possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino, vestígios 

arqueológicos pré-coloniais de qualquer natureza e formações de abrigo.  

  
Foto 7.23 –superfície formada por refugo de 

mineração 
Foto 7.24 – estrutura de apoio 
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Ponto 10 – Este ponto de estudo é marcado pelo início do percurso onde o vale se encaixa. 

A somente 20 metros do córrego Pasmar, na margem esquerda, a vegetação de campo 

rupestre, ganha dimensão e se apresenta muito densa. De mesma forma, os afloramentos 

que conformam o encaixe do vale ganham altitude, de maneira que não se percebe a 

visibilidade a partir deste local ponto. Registramos abrigos em dimensões assaz reduzidas, 

sendo majoritariamente formados por matacões sobrepostos, ou ainda, por camadas 

desabadas dos afloramentos. O quartzito localmente percebido em camadas, nos abrigos 

avaliados -e em afloramentos superficiais, apresentam variações na homogeneidade, 

granulometria e coesão, entretanto apresentam aptidão ao talhe, mostrando-se como 

possível fonte de aprovisionamento desta matéria-prima.  Não se registraram possíveis 

fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino ou vestígios arqueológicos de 

qualquer natureza.   

  
Foto 7.25 - encaixe do vale Foto 7.26-disposição do quartzito em 

plaquetas 

  
Fotos 7.27 e 7.28-variaçõesdo quartzito entre homogeneidade, granulometria e coesão 
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Ponto 11 – Em porção muito encaixada do vale, estamos na margem esquerda a 

aproximadamente 5 metros do córrego Pasmar em área de vegetação de campo rupestre. 

Durante o percurso, notamos em média-vertente possíveis abrigos, sendo este ponto de 

estudo a verificação destes locais. Dentre as formações rochosas, encontramos um abrigo 

possivelmente formado pelo desabamento de camadas do próprio afloramento. Com 

dimensões restritas, não se nota piso sedimentar na porção frontal do abrigo, sendo 

formada por afloramentos e grandes fragmentos de blocos e plaquetas – aparentemente 

desabados do afloramento que deu origem ao abrigo. O quartzito local apresenta-se nas 

camadas rochosas que formam o abrigo, bem como, nos grandes afloramentos superficiais 

que o circundam de imediato. Na coloração esbranquiçada, apresentam variações na 

homogeneidade, coesão e granulometria, entretanto apresentam aptidão ao talhe, 

mostrando-se como possível fonte de aprovisionamento desta matéria-prima.  A visibilidade 

só pode ser percebida em altura, no sentido Oeste, entretanto se restringe a área do vale. 

Não se registraram possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino 

ou vestígios arqueológicos de qualquer natureza.   

 
Foto 7.29 -  vista do vale, abrigo em média-vertente 

 

 
Fotos 7.30 e 7.31 - Ponto 11: abrigo 
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Ponto 12 – O percurso entre os Pontos 11 e 12 marca o intervalo de registro mais longo 

deste trabalho de prospecção, com 1,2 km entre um e outro. Todavia haver verificação em 

pelo menos três (03) locais neste intervalo, o volume intenso de chuvas, o nível de 

dificuldade no caminhamento pelo encaixe do vale - por vezes na tentativa de sair do 

encaixe, passando a locais muitos altos e de vegetação de campo rupestre densa - não nos 

permitiram o fichamento abundante por fotografias, sendo o registro efetuado sobretudo por 

meio do GPS. Percorrendo o vale, mormente pelo córrego Pasmar, não observamos a 

formação de abrigos, sendo a visibilidade altamente limitada em superfície e altitude – 

restrita a área do vale. O quartzito notado nas colorações esbranquiçada e amarelada 

apresenta variações na homogeneidade, coesão e granulometria, entretanto apresenta 

aptidão ao talhe, mostrando-se como possível fonte de aprovisionamento desta matéria-

prima. Não observamos possíveis fontes de captação da matéria-prima quartzo hialino e 

vestígios arqueológicos de qualquer natureza.  

  

Foto 7.32 – Saída do Ponto 11 Foto 7.33 – a caminho do Ponto 12 

 

Inserido no córrego Pasmar, a área do vale começa a se abrir no Ponto 12 e torna-se 

gradativamente mais plana, todavia, ainda não se tem ampla visão em qualquer sentido 

geográfico. São percebidos grandes matacões em quartzito, dispostos na superfície e 

afloramentos superficiais, bem como blocos soltos meio à drenagem, que se mostram nas 

colorações esbranquiçada e amarelada, apresentam variações na homogeneidade, coesão 

e granulometria, entretanto apresentam aptidão ao talhe, mostrando-se como possível fonte 

de aprovisionamento desta matéria-prima. Não observamos possíveis fontes de captação da 

matéria-prima quartzo hialino, formações de abrigos e vestígios arqueológicos de qualquer 

natureza.  Ressalta-se que este local registra intervenção antrópica sendo observados 

“diques” organizados por blocos de rocha distribuídos de maneiras diversas.    
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Prancha 7.2 - Ponto 12 – quartzito local, vista geral e intervenções antrópicas 

 

 

→Resultados 

 
Na proposta de caracterização do espaço e delimitação do território de 

aprovisionamento, o quadro a seguir condensa os resultados de campo no reconhecimento 

dos elementos denominados geoindicadores e indicadores culturais nos pontos de estudo, 

bem como, no S.A. Lapa do Peixe Gordo, considerando de mesma forma, as possíveis 

fontes de aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino levantadas por 

meio da revisão bibliográfica e entrevistas a moradores de Diamantina, conforme 

anteriormente citado91. O quadro informativo apresenta a presença ou ausência do elemento 

avaliado, e seu distanciamento a partir do S.A. Lapa do Peixe Gordo.  Sequencialmente, 

encontramos o mapa elaborado a partir do georreferenciamento destes elementos, e, 

finalmente, a caracterização do espaço e delimitação do território de aprovisionamento 

alcançada para a área do S.A. Lapa do Peixe Gordo e área de entorno direto, o vale do 

Pasmar.  

 

 

 

 

                                                 
91 Vide Capítulo 6 – Método de Pesquisa 
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Quadro 7.3 – Geoindicadores e indicadores Culturais: a partir do S.A. Lapa do Peixe Gordo: Pontos 
de Estudo – Pontos levantados na bibliografia e entrevistas e seus distanciamentos 
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0,6  

03        0,8          

04        0,9          

05        0,9          

06        1,0          

07    1,1  1,1      1,1   

08    1,4          1,4  

09        1,2         

10        1,5      1,5   
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                 4,0   
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Guinda              8,3       

Cuiabá              11,5       
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Figura 7.3 – S.A. Lapa do Peixe Gordo - Caracterização do espaço e delimitação do 
território de aprovisionamento 
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A partir da análise espacial dos elementos concebidos como geoindicadores e 

indicadores culturais baseados em uma perspectiva oferecida pela Arqueologia da 

Paisagem, e posteriormente observada pela aplicação do georreferenciamento e elaboração 

de mapas - tendo como referência o local de implantação do S.A. Lapa do Peixe Gordo - a 

caracterização do espaço e delimitação do território de aprovisionamento para a área 

denominada vale do Pasmar está a seguir descrita.  

A área de estudo se traduziu em um espaço potencial para captação de água, visto 

que cursos d’água, afluentes do córrego Pasmar foram reconhecidos ao longo de todo 

percurso no sentido Sul-Sudoeste, e a 80 metros, no sentido norte, contemplando assim 

raios de distanciamento entre 80 metros a 3,0 km com a possibilidade deste recurso.  

Registraram-se abrigos, localizados entre 0,6-1,5 km, majoritariamente formados por 

camadas abatidas, sendo que somente três pontos de estudo apresentaram dimensões de 

acesso e que proporcionassem a possibilidade de permanência no local, mesmo que 

temporariamente. Estes abrigos estão implantados em baixa-média vertente e mostram em 

comum à ausência de pisos sedimentares. Ressalta-se que os abrigos identificados nos 

Pontos de Estudo 02 e 09 são atualmente utilizados, provavelmente, pela população local 

contemporânea.  

A visibilidade – assim considerada na medida em que permitiu ampla visada em 

algum ou vários sentidos geográficos – foi reconhecida em diversos pontos de estudo a 

partir da superfície - entre os pontos 01 a 10, principalmente no sentido Sul-Sudeste – e por 

vezes, em altitude.  Destaca-se o ponto de estudo 08 para a visibilidade, no sentido Norte, 

de onde a vista alcançou o S.A. Lapa do Peixe Gordo. 

Somente o Ponto 02 foi reconhecido como Indicador Cultural, na medida em que 

reconhecemos na superfície do abrigo, uma peça em quartzito, retocada sobre plaqueta, 

com características que seguramente a inserem nas indústrias líticas correspondentes ao 

Horizonte Recente do cenário pré-histórico na região de Diamantina. Nos demais pontos de 

estudo não foram reconhecidos vestígios arqueológicos pré-coloniais de qualquer natureza 

em superfície e/ou nos afloramentos correspondentes. Durante a prospecção superficial 

buscou-se a averiguação de vestígios líticos em superfície e da arte rupestre principalmente 

nos afloramentos e locais onde se formavam os abrigos supracitados.  

Relacionando a localização do sítio, as matérias-primas principais reconhecidas em 

sua indústria lítica92 nos horizontes de ocupação Antigo e Recente, e, as possíveis fontes 

destas matérias-primas reconhecidas na área definida como vale do Pasmar, elaboramos 

um mapa de estudo, o qual criou um espaço de aprovisionamento para as matérias-primas 

                                                 
92 A partir da análise da gestão da matéria-prima, apresentada no capítulo seguinte.  
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líticas quartzito e quartzo hialino, e assim definimos um possível território de 

aprovisionamento. De maneira abundante, em raios que variam de 0,6 a 2,3 km, foram 

reconhecidas possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzito - as quais 

apresentaram aptidão ao talhe entre média e alta93 se comparadas com o quartzito 

observado no S.A. Lapa do Peixe Gordo. Notam-se ainda as possíveis fontes de 

aprovisionamento do quartzito nos sítios arqueológicos Gruta da Lasca e Lapa da Ciranda, 

localizados a 4,0 e 6,0 km a partir do S.A. Lapa do Peixe Gordo, que apresentam esta 

matéria-prima com alta aptidão ao lascamento – sendo reconhecidas como possíveis fontes 

de aprovisionamento, de acordo com pesquisas anteriores. Desta forma, consideramos que 

este elemento se distribui na paisagem em raios entre os intervalos 0,6 a 6 km a partir do 

S.A. Lapa do Peixe Gordo com variações no grau de aptidão ao lascamento. Este quadro se 

alterou quando direcionamo-nos à identificação de possíveis fontes de captação da matéria-

prima quartzo hialino, não sendo efetuado nenhum registro. Consideramos assim, como 

possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino, os garimpos 

identificados como Mendes, Guinda e Cuiabá contemplando assim raios de distanciamento 

de até 11,5 km com a possibilidade deste recurso.  

Considerando nesta análise, os elementos avaliados no ponto de implantação do 

S.A. Lapa do Peixe Gordo, nos deparamos com um local que apresenta ampla visibilidade 

em vários sentidos geográficos, possibilidade de captação de água muito próxima e porção 

abrigada com piso sedimentar - oferecendo dimensões praticáveis para permanência, 

mesmo que temporária. Ponderando que as possíveis fontes de aprovisionamento das 

matérias-primas quartzito e quartzo hialino estariam disponíveis em um raio máximo de até 

11,5 km, unem-se neste local características relevantes para sua ocupação e utilização, 

sendo estas características refletidas na presença de vestígios culturais, na identificação da 

arte rupestre e das indústrias, levantadas a partir das campanhas de escavação. 

Isto posto, a caracterização do espaço proposta para o S.A. Lapa do Peixe Gordo e 

seu entorno direto –definido como a área do vale do Pasmar - se traduziu em um espaço 

onde se registra abundantemente a possibilidade de captação de água e da matéria-prima 

quartzito. A visibilidade é oferecida em vários locais, geralmente em superfície, todavia, se 

reconheceram poucos abrigos que ofereçam dimensões razoáveis que permitam 

permanência, mesmo que temporária. Possíveis fontes de quartzo hialino são identificadas, 

entretanto, em distâncias mais relevantes que o quartzito e, a presença de vestígios 

culturais ocorreu somente no S.A. Lapa do Peixe Gordo e no ponto de estudo 02 – 

reconhecido como indicador cultural.  

                                                 
93 Parâmetros de homogeneidade, coesão e granulometria avaliados macroscopicamente.   
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7.1.2 - CAMPANHA 03: Sítio Arqueológico Lapa do Caboclo 

 

O S.A. Lapa do Caboclo encontra-se geologicamente inserido na Formação Santa 

Rita, Grupo Conselheiro Mata, Supergrupo Espinhaço. A partir da localização do S.A. Lapa 

do Caboclo, nos utilizando do conceito de unidade de prospecção geográfica ou natural94, 

objetivando a caracterização do espaço e delimitação do território de aprovisionamento, 

definimos a área de estudo, composta por áreas de pesquisa inseridas em formações 

geológicas distintas a este, a saber: Formação Córrego dos Borges e Formação Córrego 

Bandeira (Figura 7.4), localizadas a aproximadamente 2,0 a 3,5 do S.A. Lapa do Caboclo – 

nos sentidos Noroeste e Sudeste.  

A partir da seleção das formações geológicas a serem investigadas, as atividades de 

prospecção superficial foram realizadas em um percurso de aproximadamente 12 km, onde 

estabelecemos quatro setores de pesquisa denominados: Área de Pesquisa A, Área de 

Pesquisa B, Área de Pesquisa C e Área de Pesquisa D. Esta divisão foi definida por duas 

bases principais: a carta geológica de Diamantina e preparação dos mapas para a 

Campanha 03, onde estudamos os acessos e logística geral. Desta forma, as áreas de 

pesquisa A e B encontram-se inseridas na Formação Córrego dos Borges, a área de 

pesquisa C, na Formação Santa Rita, e, a área de pesquisa D, inserida na Formação 

Córrego da Bandeira.  

Assim, distribuídos nas quatro áreas de pesquisa, registramos 20 pontos de estudo 

(Quadro 7.4), denominados em numeração progressiva de 01 a 20 (Figuras 7.4, 7.5 e 7.6). 

As descrições dos pontos de estudo estão a seguir apresentadas. 

 
Quadro 7.4 – Campanha 03 – Pontos de estudo: Coordenadas UTM 

Pontos  Coordenadas UTM – DATUM 
WGS84 - Fuso 23K 

Pontos Coordenadas UTM – DATUM 
WGS84 - Fuso 23K 

 Leste Sul Leste Sul 

01  618909.97 7979042.45 11 619554.34 7977952.71 

02  619049.43 7978996.88 12 619705.39 7977840.91 

03  619187.45 7978872.12 13 619874.22 7977739.55 

04  619276.99 7978749.43 14 620073.07 7975423.81 

05  619106.93 7978813.03 15 618184.79 7975621.22 

06  619073.14 7978821.92 16 618167.55 7975799.70 

07  618890.63 7978682.67 17 618183.98 7976041.90 

08  618906.00 7978623.48 18 618227.54 7976103.39 

09  618989.14 7978471.39 19 618211.30 7976199.49 

10  618822.28 7978470.08 20 618309.92 7975953.61 

 

 

                                                 
94 Definida por um sistema natural, por exemplo, uma unidade geomorfológica como um vale, uma unidade topográfica com o 
um cerro, uma unidade geológica como um afloramento calcário, ou uma unidade de vegetação (BICHO, 2006). 
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Figura 7.4 – Campanha 03: Formações Geológicas Santa Rita, Córrego dos Borges e Córrego 
Bandeira - Áreas de Pesquisa e Pontos de Estudo 

 

Figura 7.5 – Campanha 03 – Áreas de Pesquisa e Pontos de Estudo. A seta amarela indica a 
localização do S.A. Lapa do Caboclo. Fonte: Google Earth – adaptado, 2016 
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Figura 7.6 - Campanha 03 – S.A. Lapa do Caboclo: Pontos de estudo 
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Prancha 7.3 - Campanha 03 – S.A. Lapa do Caboclo. Pontos de Estudo: Formações Córrego dos Borges (1-13), Santa Rita (14), e Córrego da Bandeira (15-

20):  
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→Descrição dos Pontos de Estudo 

 
Dos trabalhos de campo realizados, a Campanha 03 demonstrou-se a mais rica no 

que concerne a alterações no relevo, morfologia dos afloramentos rochosos e, variações 

nas matérias-primas. Decorrentes destas variações registraram-se modificações da 

cobertura vegetal entre densidade e fitofisionomias. O percurso, marcado por formações 

geológicas diferenciadas, iniciou-se a Noroeste do S.A. Lapa do Caboclo onde registramos 

as características da Formação Córrego dos Borges dos pontos 01 ao 10 e, a Leste do S.A. 

Lapa do Caboclo, permanecemos nesta Formação, registrando os pontos 11 a 13. O Ponto 

14, insere-se na Formação Santa Rita e está localizado a Sudeste do S.A. Lapa do Caboclo. 

Também neste sentido, a partir do sítio arqueológico, encontramos a Formação Córrego da 

Bandeira, onde registramos os pontos de estudo 15 a 20 e encerramos esta campanha de 

campo. As descrições e detalhamentos dos pontos de estudo estão a seguir apresentados. 

→Área de Pesquisa A – Formação Córrego dos Borges 

 
A Área A, estabelecida a 2 km sentido Nordeste do S.A. Lapa do Caboclo soma 10 

pontos de estudo, os quais contornam a faixa limite entre ampla área de planície e 

afloramentos da Formação Córrego dos Borges - que a delimitam naturalmente, definidos 

para efeito desta pesquisa como Afloramentos Nordeste, Leste, Sul e Oeste (Figura 7.7).  

Nesta área registra-se o córrego Fundo95, sendo que o ponto de estudo mais distante deste 

recurso não ultrapassa os 950 metros. 

 

Figura 7.7 – Campanha 03: Área de pesquisa A 

 

                                                 
95 IBGE – Diretoria de Geodésia e Cartografia. Folha SE-23-Z-A-III. Diamantina. Carta do Brasil. ESC. 1:100000. 1977. 



131 

 

Área A – Ponto 01: inserido em uma grande planície, o Ponto 01 encontra-se cercado por 

afloramentos rochosos que surgem próximos à superfície e ganham altitude gradualmente 

formando morros e morretes. Na área plana a cobertura vegetal se faz de Campo Limpo, 

enquanto meio aos afloramentos percebemos o Cerrado Rupestre. Não se nota formação de 

abrigos, ou vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos 

afloramentos, bem como, presença de cursos d’água. Não foram identificadas possíveis 

fontes de aprovisionamento das matérias-primas líticas quartzo hialino e quartzito. A 

visibilidade é baixa ao considerarmos os afloramentos que cercam o ponto de estudo. 

  
Foto 7.34 - Vista para o Ponto 01 Foto 7.35 - Ponto 01 

 

Área A – Ponto 02: rumo ao sentido Leste os afloramentos ganham altitude e a vegetação 

de Campo Rupestre aumenta a densidade ao passo que iniciamos a subida no Afloramento 

Nordeste. Registramos em média vertente, abrigos muito restritos, entre as laminações da 

rocha, sem dimensões praticáveis para se permanecer (mesmo que temporariamente). Não 

se nota a presença de vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos 

afloramentos, bem como, presença de cursos d’água. O quartzito identificado nos 

afloramentos não apresenta homogeneidade, coesão e granulometria para aptidão ao 

talhe96. Não foram reconhecidas possíveis fontes da matéria-prima quartzo hialino, todavia, 

registramos fragmentos de quartzo leitoso em superfície, ao pé dos afloramentos. Registra-

se ampla visibilidade a partir deste ponto, em altura, de onde a visada alcança 

extensamente os sentidos Sul e Oeste. 

 

                                                 
96 Para esta pesquisa, a avaliação direcionada aos graus de aptidão ao lascamento consideraram aspectos de 
homogeneidade, coesão e granulometria aferidos macroscopicamente, conforme metodologia proposta.  
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Foto 7.36 – Vista para o Ponto 02 Foto 7.37 – Ponto 02: áreas abrigadas 

  
Foto 7.38 - Quartzito local Foto 7.39 - Vista a partir do Ponto 02, sentido 

Sul 

 

 

Área A – Ponto 03: inserido em local de aclive suave, ao pé do Afloramento Nordeste o 

Ponto 03 a vegetação de Cerrado Rupestre é densa.  Não notamos formação de abrigos 

nos afloramentos averiguados, ou vestígios arqueológicos de qualquer natureza em 

superfície e/ou nos afloramentos, bem como, presença de cursos d’água97. Não foram 

identificadas possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas líticas quartzo 

hialino e quartzito. A visibilidade é baixa ao considerarmos a vegetação e os afloramentos 

que cercam o ponto de estudo.  

                                                 
97 O córrego Fundo está a aproximadamente 700 metros deste ponto de estudo, no sentido S. 
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Foto 7.40 - Ponto 03 Foto 7.41 – vista a partir do Ponto 03 

 
Área A – Ponto 04: o Ponto 04 insere-se em uma área plana irregular, entre os 

afloramentos Nordeste e Leste, que no local, apresentam altitude mais baixa. A vegetação 

de Cerrado Rupestre varia bastante em densidade e volume entre os locais planos e entre 

os afloramentos, onde os cobrem quase que completamente. Não observamos formação de 

abrigos nos afloramentos averiguados, ou vestígios arqueológicos de qualquer natureza em 

superfície e/ou nos afloramentos, bem como, presença de cursos d’água. Não se 

identificaram possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas líticas quartzo 

hialino e quartzito. A visibilidade é baixa, considerando-se que a vista alcança somente 

alguns metros na direção Nordeste a partir do ponto de estudo e nos outros sentidos é 

bloqueada pela vegetação e os afloramentos que o cercam.  

  

Foto 7.42 – área plana com vista para o 
afloramento Leste 

Foto 7.43 - Pontos descobertos de vegetação 

 

Área A – Ponto 05: entre os afloramentos Nordeste e Leste, o Ponto 05 margeia o 

afloramento Leste, localizando-se em área muito plana que se abre em direção à planície 

que caracteriza a Área de Pesquisa A. Na planície, a vegetação de Cerrado Rupestre varia 

bastante em densidade e volume entre os locais planos e entre os afloramentos. A 

prospecção em superfície no Ponto 05 registrou um imenso volume de fragmentos de 
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quartzito e quartzos98 dispersos em superfície, muito heterogêneos, e assim, considerados 

com baixa aptidão ao lascamento. Em média vertente, na averiguação dos afloramentos, 

encontramos o quartzito, com certa aptidão ao talhe, registrando maior homogeneidade e 

coesão em relação ao percebido na superfície. Em relação ao quartzo hialino, efetuamos 

somente o registro de um pequeno99 fragmento hialino, muito puro, não sendo reconhecida 

sua proveniência. Não se nota formação de abrigos nos afloramentos averiguados, ou 

vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos, bem 

como, presença de cursos d’água. A visibilidade é alta em superfície nos sentidos Norte e 

Oeste, e, em média vertente, no sentido Leste.  

  
Foto 7.44 – vista sentido Leste Foto 7.45 – superfície: fragmentos de quartzito 

e quartzo 

  
Foto 7.46 – quartzito : afloramentos  Foto 7.47 - Fragmento de quartzo hialino 

 
Área A – Ponto 06: o Ponto 06 localiza-se no afloramento Leste, de onde a visibilidade, em 

superfície e em altura, apresenta ampla visada em direção a planície que caracteriza a Área 

de Pesquisa A (sentido Oeste).  A vegetação mostra nas áreas planas o Cerrado Stricto 

Sensu e Cerrado Rupestre nos afloramentos. No sentido oposto a este local, observa-se o 

Afloramento Nordeste – onde se registraram os Pontos 01, 02 e 03.  Em porções do 

afloramento descobertas de vegetação, observam-se quartzitos, em camadas, apresentando 

                                                 
98 Translúcido e leitoso e variações.  
99 2,0 cm de comprimento 
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certa aptidão ao talhe. Não se nota formação de abrigos nos afloramentos averiguados, ou 

vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos, bem 

como, presença de cursos d’água e possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima 

quartzo hialino.  

  
Foto 7.48 – vista para o afloramento Nordeste Foto 7.49 - quartzito : afloramentos quartzito 

 

Área A – Ponto 07: localizado aos pés do afloramento a Leste – que ganha altitude neste 

local – registramos no Ponto 07, pequenas áreas abrigadas, assaz restritas e sem 

possibilidade de acesso pela dimensão, formadas meio aos afloramentos, bem como, por 

grandes matacões tombados e sobrepostos. A vegetação de Cerrado Rupestre é densa e 

nota-se aumento no porte quando se inicia subida rumo à média-vertente. O quartzito local 

mostra variações em seus graus de homogeneidade, coesão e granulometria, sendo que, 

observado nos grandes matacões em superfície apresenta-se heterogêneo, com baixa 

aptidão ao lascamento, enquanto nos afloramentos apresenta maior coesão e 

homogeneidade, apontando certa aptidão ao talhe. Não se notam vestígios arqueológicos 

de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos, bem como, presença de cursos 

d’água e possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino. A 

visibilidade é alta em superfície, voltada ao sentido Oeste, onde se encontra a planície que 

caracteriza a Área de Pesquisa A.  

  
Foto 7.50 - porção abrigada meio ao 

afloramento 
Foto 7.51 - Variações do quartzito local 
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Área A – Ponto 08: em superfície, o Ponto 08 margeia o Afloramento Leste e a ampla 

planície que caracteriza a Área de Pesquisa A. Defronte a este ponto, percebemos o 

Afloramento Sul, bem como, o córrego Fundo que corre aos seus pés (~170 m). Em 

superfície, na porção plana, a vegetação é de Cerrado Ralo, passando a Cerrado Rupestre 

na base do afloramento e rumo à média-vertente. O quartzito presente nos afloramentos 

mostra-se pouco coeso, sem aptidão ao talhe. Não se notam vestígios arqueológicos de 

qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos, bem como, possíveis fontes de 

aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino. A visibilidade em superfície é alta nos 

sentidos Sul, Oeste e Nordeste.   

  
Foto 7.52 – Vista do sentido Sul Foto 7.53 - Quartzito local 

 
 

Área A – Ponto 09: entre os afloramentos Leste e Sul, o Ponto 09 insere-se em local que 

permite, a partir da superfície, ampla visibilidade da planície que caracteriza a Área de 

Pesquisa A. A vegetação, mostra variações, apresentando na porção plana o Cerrado Ralo, 

passando a Cerrado Rupestre na base do afloramento e rumo à média-vertente - salvo os 

afloramentos localizados em topo de vertente, os quais se apresentam descobertos de 

vegetação. O quartzito observado mostra as mesmas características do ponto anterior, 

pouco coesos com baixa aptidão ao lascamento. Não foram notadas possíveis fontes de 

aprovisionamento de quartzo hialino, bem como, vestígios arqueológicos de nenhuma 

natureza. Não notamos vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou 

nos afloramentos averiguados, bem como, possíveis fontes de aprovisionamento da 

matéria-prima quartzo hialino. O córrego Fundo encontra-se a aproximadamente 70 metros, 

no sentido Sul. 
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Foto 7.54 - Vista do Afloramento Sul Foto 7.55 - Sentido NE. À direita: afloramento 

Leste. Ao centro, fundo: afloramento Nordeste 

 
Área A – Ponto 10: encontramos no Ponto 10 o córrego Fundo que trespassa toda a área 

de planície (sentido NE-SW), em local de vegetação Campo Sujo, salvo a faixa que 

corresponde à vegetação ciliar, à beira do curso d’água. Não se notam vestígios 

arqueológicos de qualquer natureza em superfície, bem como, possíveis fontes de 

aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino. A visibilidade é alta, 

sendo que deste ponto a visada alcança toda a área de planície que caracteriza a Área de 

Pesquisa A. 

  
Foto 7.56 - Clareira – afloramento leste Foto 7.57 - Sentido NE 

 

→Área de Pesquisa B – Formação Córrego dos Borges 

 
A Área de Pesquisa B foi estabelecida a 1,5 km sentido Oeste do S.A. Lapa do 

Caboclo, em um vale aberto100, conformado por dois afloramentos da Formação Córrego 

dos Borges, denominados para efeito desta pesquisa, como Afloramentos Norte e Sul. O 

vale se desenvolve no sentido SE – NW – sendo que sua porção final encontra o córrego 

                                                 
100 Seco durante a realização da pesquisa, podendo haver alterações sazonais. 
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Fundo, componente da Área de Pesquisa A. Nesta área, onde as altitudes máximas 

normalmente alcançam entre os 1.200-1.300 metros, observamos 03 pontos de estudo. 

 
Figura 7.8 - Campanha 03: Área de pesquisa B 

 
 
 

Área B – Ponto 11: o ponto 11 localiza-se no afloramento Norte, em altitude, de onde se 

tem ampla visibilidade do vale e do seu desenvolvimento no sentido SE-NW. Não se notam 

formações de áreas abrigadas. A vegetação apresenta fitofisionomias diferenciadas, entre 

Cerrado Rupestre, Campo Limpo e Campo Rupestre. Não percebemos formação de abrigos 

nas porções averiguadas dos afloramentos. Percebemos o quartzito em camadas meio aos 

afloramentos, entretanto, não mostra aptidão ao lascamento, uma vez que geralmente 

expõem grãos grossos e pouca coesão. 

  
Foto 7.58 – aspectos da vegetação: Cerrado 
Rupestre (primeiro plano); Campo Limpo (ao 

meio) e Campo Rupestre (ao fundo) 

Foto 7.59 – Vista do sentido SE 
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Foto 7.60 - Ponto 11 Foto 7.61 - Afloramento 

  
Foto 7.62 – quartzito em camadas Foto 7.63 – quartzito local 

 

 

Percebe-se em superfície alta frequência de pequenos fragmentos de rochas 

variadas - em maioria, quartzitos de coloração esbranquiçada e/ou amarelada - meio a 

vegetação rasteira e os afloramentos rochosos - onde se notam, também, rochas de 

composição ferrosa. 

  
Foto 7.64 - alta frequência de fragmentos de 

quartzitos e variações desse 
Foto 7.65–afloramentos rochosos de 

composição ferrosa 

 
 Os quartzitos locais observados em altitude ou superfície não mostram aptidão ao 

lascamento, expõem geralmente baixa homogeneidade, grãos grossos e pouca coesão.  
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Assim, não identificamos possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas 

quartzito e quartzo hialino; bem como, vestígios arqueológicos de qualquer natureza, 

presença de abrigos e curso d’água –considera-se que esta ausência possivelmente é 

sazonal, pelas características do local. A visibilidade se abre em altura, apresentando-se 

extensivamente nos sentidos SE e NW.  

 

Área B – Ponto 12: Formação Córrego dos Borges: localizado no afloramento Sul, o 

Ponto 12, em superfície, encontra-se em área plana, com vegetação de Campo Limpo, onde 

os afloramentos observados mostram altitudes reduzidas. O quartzito observado como 

disponível encontra-se em altitude nos afloramentos ou sobre a superfície em alta 

densidade de fragmentos, entretanto, registra a mesma característica observada no Ponto 

11, e, assim, não mostra aptidão ao lascamento. Não se identificaram possíveis fontes de 

aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino, vestígios arqueológicos 

de qualquer natureza, formações de abrigo e curso d’água - considera-se que esta ausência 

possivelmente é sazonal, pelas características do local. A visibilidade em superfície é ampla, 

entretanto restrita a área do vale. 

  
Foto 7.66 - Sentido NW – direção ao ponto 11 Foto 7.67 - Sentido SE – direção ao ponto 13 

 
 

Área B – Ponto 13 - Supergrupo Espinhaço: Grupo Conselheiro Mata: Formação 

Córrego dos Borges: em área de vegetação de Campo Rupestre, o ponto 13 se localiza 

em um aclive suave do Afloramento Sul. Durante a subida da vertente, percebemos sobre 

toda a superfície fragmentos de quartzito variados - entre coloração, granulometria, coesão 

e homogeneidade101. Os afloramentos em quartzito surgem pontualmente quando se 

alcança a área de topo do local, mostrando as mesmas características dos fragmentos 

encontrados em superfície. No Ponto 13se finaliza o percurso pelo vale, conformando pelos 

afloramentos Norte e Sul da Área de Pesquisa B, sendo que a partir deste local, se abre 

                                                 
101 Avaliação macroscópica. 
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uma ampla área semi-plana no sentido Leste, a aproximadamente 1,2 km do S.A. Lapa do 

Caboclo – onde sequencialmente encontramos uma fazenda.  Não se identificaram 

possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino, 

vestígios arqueológicos pré-coloniais de qualquer natureza, formações de abrigo e curso 

d’água - considera-se que esta ausência possivelmente é sazonal, pelas características do 

local. A visibilidade é alta, com ampla visada no sentido Leste.  

  
Foto7.68 - área de suave aclive, fragmentos de 

quartzito cobrem a superfície 
Foto7.69 - vista sentido Leste. 

  

Foto7.70 - quartzito aflorado 
Foto 7.71 - afloramentos observados nas áreas 

de topo 

 

→ Área de Pesquisa C – Formação Santa Rita 

 

A Área C, estabelecida a 2,5 km sentido Sudoeste do S.A. Lapa do Caboclo, conta 

com 01 ponto de estudo, como verificação de área, visto o grau de intervenção antrópica no 

local.  
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Figura 7.9 - Campanha 03: Área de pesquisa C 

 

 

Área C – Ponto 14: caracterizado por se inserir em área de intervenções antrópicas 

contemporâneas, nota-se, no Ponto 14 e em seu entorno direto, a presença de uma 

fazenda, campos de silvicultura, abertura de estradas secundárias, e, a instalação de uma 

linha de transmissão elétrica. A vegetação mostra variações entre Cerrado Stricto Sensu, 

Silvicultura e Campo Rupestre. Não notamos formação de abrigos meio aos afloramentos 

observados, ou vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos 

afloramentos, bem como, presença de cursos d’água e possíveis fontes de 

aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino. A visibilidade, a partir da 

superfície, é ampla no sentido Norte. 

  

Foto 7.72 – intervenções antrópicas e 

aspectos da vegetação 
Foto 7.73 – área de vegetação “preservada” 

 

Aparentemente, as características desta Formação são valorizadas, uma vez que em 

grande parte desta área - correspondente à faixa da Formação Santa Rita - registram-se 

intervenções antrópicas de diversas naturezas.  
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→Área de Pesquisa D – Formação Córrego da Bandeira  
 

 
A Área D, estabelecida a 3,5 km sentido Sudoeste do sítio arqueológico Lapa do 

Caboclo, soma 06 pontos de estudo completamente inseridos na Formação Córrego da 

Bandeira, localizada entre os afloramentos da Formação Córrego Pereira (à Oeste) e 

afloramentos da Formação Córrego dos Borges (à Leste).  

 

Figura 7.10 - Campanha 03: Área de pesquisa D 

 

 

Área D – Ponto: o ponto 15 localiza-se em área plano irregular, entre aclives e declives 

suaves. Em local de afloramentos com baixas altitudes – formando morros e morretes - 

pouco notamos afloramentos de rocha descoberta, e quando surgem, são próximos à 

superfície, conformando, por vezes, lajedos. Estes morros e morretes apresentam-se quase 

que totalmente cobertos pela vegetação de Campo Rupestre. Não se notam formações de 

abrigos e de cursos d’água, aparentemente por uma questão sazonal. A superfície mostra 

alta frequência de fragmentos de rochas variadas em diversas dimensões – o quartzito 

observado mostra variações entre coloração, granulometria, coesão e homogeneidade.  

Registramos no Ponto 15 um extenso muro de pedra, de aproximadamente 70 

metros que o perpassa no sentido E-W, se estendendo entre dois afloramentos. Edificados 

em técnica construtiva de junta seca102, surge em alguns locais com maior organização – 

aparentemente em pontos menos antropizados, uma vez que registramos uma porteira de 

                                                 
102 “Na alvenaria de pedra seca, é dispensada a argamassa. As paredes têm grande espessura (0,60 a 1,00m) e são 
assentadas com a ajuda de formas de madeira. Esta técnica é mais utilizada para muros exteriores.” BRANDT Meio Ambiente. 
CUNHA, Ana C.R. Programa de Diagnóstico Arqueológico Interventivo na área do projeto “Desenvolvimento da Mina da 
Jangada”. 2015. 



144 

 

cerca instalada junto ao muro.  Os muros de pedra são amplamente registrados em terras 

mineiras, vinculados à divisa de antigas fazendas, ruínas residenciais, e estruturas 

correlatas, como currais de pedra. Desta feita, este ponto torna-se de interesse para a 

arqueologia histórica mineira, sendo registrado como tal.   

  
Foto 7.74 - ponto 15 Foto 7.75 - muro de pedra 

  
Foto 7.76 - porteira que perpassa o muro de 

pedra 
Foto 7.77 - aspecto dos afloramentos, 

superfície coberta por fragmentos de rocha 

 

 
Não notamos formação de abrigos, vestígios arqueológicos pré-coloniais de qualquer 

natureza em superfície e/ou nos afloramentos, bem como, presença de cursos d’água e 

possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino. A 

visibilidade é baixa, restrita e de pouco alcance a partir do ponto de estudo.  

 

Área D – Ponto 16: o ponto 16 localiza-se em uma área plana irregular, em um pequeno 

vale aberto, conformado entre dois afloramentos, de altitudes baixas. A superfície registra 

alta frequência de fragmentos de rocha, as quais apresentam maior variabilidade do que 

observado no ponto de estudo anterior – entre coloração e composição, muito 

heterogêneas, bem como, em alguns momentos registramos a formação de lajedos. O 

quartzito identificado apresenta certa aptidão ao lascamento. A vegetação de Campo 

Rupestre mostra-se densa no sentido ao topo, principalmente entre os afloramentos 
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rochosos que surgem nos morros e morretes. Não notamos formação de abrigos, possíveis 

fontes da matéria-prima quartzo hialino e a presença de vestígios arqueológicos de qualquer 

natureza. De acordo com a Carta do IBGE103, neste ponto corre o córrego Muriçoca, 

entretanto, o local mostra-se seco, sendo provavelmente uma questão sazonal. A 

visibilidade é restrita no sentido em que o vale se desenvolve (Sul-Norte).  

 

  
Foto 7.78 - Ponto 16 Foto 7.79 – aspectos da vegetação 

  
Foto 7.80 - fragmentos de rochas diversas em 

superfície 
Foto 7.81 – fragmentos de quartzito em 

superfície 

 

Área D – Ponto 17: o ponto 17 se localiza em uma ampla área de um vale aberto, coberta 

por vegetação rasteira, delimitada pelos afloramentos da Formação Córrego dos Borges e 

Córrego Pereira. A vegetação em superfície registra o Cerrado Limpo e, Cerrado Rupestre 

na área dos afloramentos rochosos. Não se notam formações de abrigos, possíveis fontes 

de aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino e vestígios 

arqueológicos de qualquer natureza. Conforme observado no ponto de estudo anterior, 

neste ponto corre o Córrego Muriçoca, entretanto, o local mostra-se seco, sendo 

provavelmente uma questão sazonal. A visibilidade é ampla nos sentidos Norte e Oeste.  

                                                 
103 IBGE – Diretoria de Geodésia e Cartografia. Folha SE-23-Z-A-III. Diamantina. Carta do Brasil. ESC. 1:100000. 1977. 
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Foto 7.82 - Vista Leste: Formação Córrego 

dos Borges 
Foto 7.83 - Vista Oeste: Formação Córrego 

Pereira 

 

Área D – Ponto 18: com a verificação em superfície do vale aberto, decidimos averiguar a 

porção limítrofe entre as Formações Córrego da Bandeira e Córrego dos Borges, buscando 

a localização de abrigos meio aos afloramentos. O ponto 18, registrado em média vertente, 

encontra-se nos afloramentos de quartzito, onde registramos vários matacões sobrepostos 

desta rocha. A vegetação no vale corresponde a Campo Limpo e nos afloramentos, ao 

Campo Rupestre. Não observamos formação de abrigos, vestígios arqueológicos de 

qualquer natureza e possíveis fontes da matéria-prima quartzo hialino. O quartzito 

observado apresenta certa aptidão ao lascamento, sendo ofertado de maneira restrita e 

pontual. Conforme observado nos pontos de estudo anteriores, neste ponto corre o córrego 

Muriçoca, entretanto, o local mostra-se seco.  A visibilidade é ampla nos sentidos Norte, 

Oeste e Sul.   

 

  
Foto 7.84 - à direita:Formação Córrego dos 
Borges, ao centro, Formação Córrego das 

Bandeiras e à esquerda, Formação Córrego 
Pereira 

Foto 7.85 - Quartzito local, em blocos 
sobrepostos 
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Área D – Ponto 19: a partir da superfície, coberta por vegetação de Campo Limpo, 

iniciamos a subida dos afloramentos. O Ponto 19 iniciou-se nesta vertente, onde foram 

registrados vários matacões em quartzito sobrepostos, os quais ganham volume rumo ao 

topo, mostrando como vegetação o Campo Rupestre. Não observamos formação de abrigos 

e possíveis fontes de matéria-prima em quartzito ou quartzo hialino, e, vestígios 

arqueológicos de qualquer natureza. Conforme observado nos pontos de estudo anteriores, 

neste ponto o Córrego Muriçoca também se mostra seco. Em média vertente se tem 

visibilidade ampla nos sentidos Norte, Oeste e Sul.   

  
Fotos 7.86 e 7.87 - Ponto 19 - início da subida. Ao fundo: Formação Córrego Pereira 

  
Foto 7.88 – aspecto dos afloramentos Foto 7.89 – visibilidade: sentido Oeste 

 

 

Área D – Ponto 20: a caminho do Ponto 18, um local chamou nossa atenção pela possível 

formação de abrigos, e assim encontramos o Ponto 20. Em superfície, a vegetação mostra 

Campo Limpo, enquanto nos afloramentos apresenta Campo Rupestre. Na chegada ao 

ponto 20 percebe-se em superfície alta frequência de blocos e matacões em quartzito - 

como que rolados do afloramento – os quais apresentam certo grau de homogeneidade e 

coesão, e assim, certa aptidão ao lascamento. Não observamos formação de abrigos, 

cursos d’água, vestígios arqueológicos de qualquer natureza e possíveis fontes da matéria-
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prima quartzo hialino. A visibilidade é restrita ao sentido Oeste, alcançando a planície onde 

se registrou o Ponto 17, bem como, afloramentos da Formação Córrego Pereira. 

  
Fotos 7.90 – blocos e matacões de quartzito 

distribuídos no local 
Fotos 7.91 – quartzito local 

 

→Resultados 

 

 
A Área de Pesquisa A, inserida geologicamente na Formação Córrego dos Borges 

se traduziu em um espaço onde a água foi o recurso mais significante, visto a presença do 

córrego Fundo – ao Sul da área, localizado a 950 metros do ponto de estudo mais distante 

para sua captação. Somente um abrigo foi registrado a 2,3 km do S.A. Lapa do Caboclo, 

entretanto, não apresentou condições de acesso ou de permanência, mesmo que 

temporariamente, considerando suas dimensões muito restritas. A visibilidade - assim 

considerada na medida em que permitiu ampla visada em algum ou vários sentidos 

geográficos – foi reconhecida a partir da superfície e em altura, todavia, limitada pelos 

afloramentos que cercam a área, à exceção do Ponto 02, que, em média vertente, permite 

vista extensa nos sentidos Sul e Oeste. A matéria-prima quartzito mostrou-se rara, em raios 

que variam de 2,2, a 3,6 km, onde registramos quartzitos, que majoritariamente, poderiam 

ser utilizados como matéria-prima, entretanto, com média aptidão ao talhe104, se 

comparados ao observado na indústria lítica do S.A. Lapa do Caboclo. Não foram 

reconhecidas possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino, bem 

como vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos 

correspondente aos pontos de estudo. Durante a prospecção superficial buscou-se a 

averiguação de vestígios líticos em superfície e da arte rupestre principalmente nos 

                                                 
104 Parâmetros de homogeneidade, coesão e granulometria avaliados macroscopicamente.   
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afloramentos e locais onde se formavam áreas abrigadas ou os abrigos descritos, porém 

sem frutos. 

A Área de Pesquisa B, também inserida geologicamente na Formação Córrego dos 

Borges - todavia, limítrofe a Formação Santa Rita – mostrou um espaço onde não foram 

reconhecidos cursos d’água, possíveis fontes das matérias-primas quartzito e quartzo 

hialino, abrigos e vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos 

afloramentos correspondente aos pontos de estudo. A visibilidade foi reconhecida a partir da 

superfície e em altura, todavia, limitada pelos afloramentos que cercam a área, à exceção 

do Ponto 13, onde a vista alcança o sentido Leste de maneira ampla.  

A Área de Pesquisa C, inserida geologicamente na Formação Santa Rita, 

caracterizou-se pelo alto grau de intervenção antrópica, registrando-se somente a ampla 

visibilidade direcionada ao sentido Oeste. Não se notou formação de abrigos meio aos 

afloramentos observados, ou vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície 

e/ou nos afloramentos, tampouco presença de cursos d’água e possíveis fontes de 

aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino. 

A Área de Pesquisa D, inserida geologicamente na Formação Córrego da Bandeira, 

registrou de maneira restrita possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima 

quartzito – o qual apresentou média aptidão ao talhe, se comparados ao observado na 

indústria lítica do S.A. Lapa do Caboclo – em raios que variam de 3,3 a 3,6 km de 

distanciamento do sítio. Não reconhecemos porções abrigadas ou abrigos, possíveis fontes 

de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino ou vestígios arqueológicos de 

qualquer natureza. Cursos d’água não foram registrados no percurso, todavia, acreditamos 

que esta observação se mantenha pela questão sazonal, uma vez que de acordo com a 

Cartografia disponível para a área, é registrado naquele local, o córrego Muriçoca. A 

visibilidade foi reconhecida a partir da superfície e em altura, e se intensifica entre os Pontos 

16 e 19. Ressalta-se que o Ponto 15 registrou uma estrutura de interesse para arqueologia 

histórica mineira. Na proposta de caracterização do espaço e delimitação do território de 

aprovisionamento, o quadro a seguir condensa os resultados de campo no reconhecimento 

dos elementos denominados geoindicadores e indicadores culturais nos pontos de estudo, 

bem como no S.A. Lapa do Caboclo, considerando de mesma forma as possíveis fontes de 

aprovisionamento das matérias-primas quartzito e quartzo hialino, levantadas por meio da 

revisão bibliográfica e entrevistas a moradores de Diamantina, conforme anteriormente 

citado105. O quadro informativo apresenta a presença ou ausência do elemento avaliado, e 

seu distanciamento a partir do S.A. Lapa do Caboclo.  

                                                 
105Capítulo 6 – Métodos de Pesquisa. 
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Sequencialmente, encontra-se o mapa elaborado a partir do georreferenciamento 

destes elementos, e, finalmente, a caracterização do espaço e a delimitação do território de 

aprovisionamento alcançada para a área do S.A. Lapa do Caboclo e entorno direto, 

definidas como Áreas de Pesquisa A, B, C e D, para efeitos desta pesquisa. 

 

 
Quadro 7.5 - Geoindicadores e indicadores Culturais: a partir do S.A. Lapa do Caboclo: Pontos de 

Estudo – Pontos levantados na bibliografia e entrevistas e seus distanciamentos  
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Figura 7.11 - S.A. Lapa do Caboclo - Caracterização do espaço e território de aprovisionamento 
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A partir da análise espacial dos elementos concebidos como geoindicadores e 

indicadores culturais baseados em uma perspectiva oferecida pela Arqueologia da 

Paisagem, e posteriormente observada pela aplicação do georreferenciamento e elaboração 

de mapas - tendo como referência o local de implantação do S.A. Lapa do Caboclo -, a 

caracterização do espaço para as áreas de pesquisa A, B, C e D está a seguir descrita.  

A água esteve presente na Área de Pesquisa A, com o registro do Córrego Fundo, a 

2,5 km de distância do sítio, sentido Noroeste. Contudo, registra-se que existem fontes de 

captação muito próximas ao S.A. Lapa do Caboclo a partir de 200 metros, no córrego Pé-de-

Moleque. Neste item atentamo-nos à questão da sazonalidade, visto que a porção 

caminhada no sentido Sudoeste, próxima ao Córrego Muriçoca, todavia estar seca, 

certamente deverá ter presença de água em outras estações e desta feita, este recurso 

mostra raios entre 200 m a 3,0 km para sua possível captação. 

Registramos somente uma porção abrigada, localizada no Ponto de Estudo 02, a 2,4 

km a partir do sítio, entretanto sem condições de acesso e permanência, considerando-se a 

dimensão restrita entre comprimento, altura e profundidade, sem porções frontais e 

sedimentares. 

A visibilidade – assim considerada na medida em que permitiu ampla visada em 

algum ou vários sentidos geográficos – foi reconhecida em alguns pontos de estudo a partir 

da superfície e em altitude, apresentando extensa visada nos vales abertos onde se 

inserem, ou amplas planícies, todavia, majoritariamente, limitados pelos afloramentos que 

os cercam.  

Não foram reconhecidos vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície 

e/ou nos afloramentos correspondente aos pontos de estudo. Durante a prospecção 

superficial buscou-se a averiguação de vestígios líticos em superfície e da arte rupestre 

principalmente nos afloramentos averiguados. 

Relacionando a localização do sítio, as matérias-primas principais reconhecidas em 

sua indústria lítica106 nos horizontes de ocupação Antigo e Recente e as possíveis fontes 

destas matérias-primas reconhecidas nas Áreas de Pesquisa A, B, C e D, elaboramos um 

mapa de estudo, o qual criou um espaço de aprovisionamento para as matérias-primas 

líticas quartzito e quartzo hialino, e assim definimos um possível território de 

aprovisionamento. Nas áreas de estudo, de maneira restrita, em raios que variam de 2,2 a 

3,6 km, foram reconhecidas possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima 

quartzito - os quais apresentaram aptidão ao talhe média e baixa107 se comparadas com o 

quartzito observado na coleção lítica do S.A. Lapa do Caboclo – este que apresenta o 

                                                 
106 A partir da análise da gestão da matéria-prima, apresentada no capítulo seguinte.  
107 Parâmetros de homogeneidade, coesão e granulometria avaliados macroscopicamente.   
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quartzito também disponível, com maior aptidão ao talhe que os locais observados. 

Notamos ainda as possíveis fontes de aprovisionamento nos sítios arqueológicos Lapa da 

Bandalheira e Lapa da Ciranda, localizados a 2,5 e 6,0 km a partir do S.A. Lapa do Caboclo, 

que apresentam esta matéria-prima com alta aptidão ao lascamento – sendo reconhecidas 

como possíveis fontes de aprovisionamento, o S.A. Lapa da Ciranda e o S.A. Lapa da 

Bandalheira, de acordo com pesquisas anteriores. Desta forma, consideramos que este 

elemento se distribui na paisagem em raios de intervalos 2,2 a 6 km a partir do S.A. Lapa do 

Caboclo com variações no grau de aptidão ao lascamento. Possíveis fontes da matéria-

prima quartzo hialino não foram registradas nas áreas de pesquisa e, desta forma, 

consideramos como possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzo hialino, 

o S.A. Lapa do Caboclo, e os garimpos identificados como Mendes e Batatal, contemplando 

assim, a partir do sítio, raios de distanciamento de até 5,8 km com a possibilidade deste 

recurso.  

Isto posto, a caracterização do espaço proposta para o S.A. Lapa do Caboclo e 

áreas de pesquisa distribuídas nas formações Córrego dos Borges, Santa Rita e Córrego 

Bandeira, se traduziu em um espaço desprovido de abrigos - que ofereçam dimensões 

razoáveis que permitam permanência, mesmo que temporária –de mesma forma, da 

matéria-prima quartzo hialino e restrito a matéria-prima quartzito – que surge em grau médio 

a baixo de aptidão ao talhe e de maneira restrita. Os cursos d’água, para além do Córrego 

Pé de Moleque, próximo ao S.A. Lapa do Caboclo foram registrados somente em duas 

áreas de maneira pontual, com características sazonais.  A visibilidade é registrada, 

entretanto, limitada pelos grandes afloramentos das formações geológicas. A presença de 

vestígios arqueológicos de qualquer natureza foi nula, a exceção do S.A. Lapa do Caboclo.     
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7.1.3 - CAMPANHA 04: Sítio Arqueológico Lapa da Chica 

 

  
O S.A. Lapa da Chica está implantado na borda de uma área de campo, 

geologicamente inserido em um monumental afloramento da Formação Galho do Miguel, 

Grupo Guinda, Supergrupo Espinhaço. A partir de sua localização, nos utilizando do 

conceito de unidade de prospecção geográfica ou natural108, definimos como área de estudo 

– objetivando a caracterização do espaço – uma faixa que parte da Formação Galho do 

Miguel rumo à Formação Sopa Brumadinho.  

Realizamos as atividades de prospecção superficial em um percurso de 

aproximadamente 2,5 km – no sentido Norte – onde efetuamos o registro de 12 pontos de 

estudo (Quadro 7.6), denominados em numeração progressiva de 01 a 12 (Figuras 7.12 e 

7.13). As descrições dos pontos de estudo estão a seguir apresentadas. 

 
Quadro 7.6 – Campanha 04 – Pontos de estudo: Coordenadas UTM 

Pontos Coordenadas UTM – DATUM 
WGS84 - Fuso 23K 

Pontos Coordenadas UTM – DATUM 
WGS84 - Fuso 23K 

Leste Sul Leste Sul 

01 633646.98 7992087.99 07 633584.24 7992465.80 

02 633633.70 7992168.64 08 633566.58 7992512.98 

03 633655.26 7992199.19 09 633759.94 7992536.75 

04 633648.62 7992256.59 10 633743.00 7992709.00 

05 633651.05 7992299.71 11 633578.09 7992772.30 

06 633625.57 7992389.25 12 633603.45 7992641.09 

 

 
Figura 7.12 – Campanha 04 – S.A. Lapa da Chica: Pontos de Estudo 

 
 

 

                                                 
108 Definida por um sistema natural, por exemplo, uma unidade geomorfológica como um vale, uma unidade topográfica como 
um cerro, uma unidade geológica como um afloramento calcário, ou uma unidade de vegetação (BICHO, 2006). 
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Figura 7.13 –Campanha 04 – S.A. Lapa da Chica: Pontos de Estudo 
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Prancha 7.4 - Campanha 04 – S.A. Lapa da Chica - Pontos de Estudo 
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→Descrição dos Pontos de Estudo 

 

O percurso insere-se completamente na Formação Galho do Miguel. Inicialmente, 

contemplamos uma faixa limítrofe entre uma ampla planície e um imenso afloramento - ao 

qual denominamos para fins desta pesquisa como “Afloramento Oeste” (Figura 8.18) - e 

finalizamos esta Campanha, na área limítrofe das formações geológicas Galho do Miguel e 

Sopa Brumadinho109 - a qual denominamos para fins desta pesquisa como “Afloramento 

Leste” (Figura 7.14). Observamos frequentemente alterações no relevo, registrando locais 

de maior ou menor altitude, variações que refletem diretamente na cobertura vegetal, que, 

na área de planície, mostrou-se majoritariamente rasteira, enquanto, próxima aos 

afloramentos e entre esses, surgia ganhando porte e densidade, apresentando-se por vezes 

muito densa em locais de altitude. Rumo ao Norte, os Pontos 01 ao 05 margearam o 

Afloramento Oeste, em baixa vertente, buscando principalmente a averiguação de possíveis 

abrigos e áreas abrigadas, enquanto, os Pontos 06, 07 e 08 galgaram este afloramento, 

efetuando esta averiguação em média e alta vertente. Sequencialmente, os Pontos 09, 10 e 

11 localizados no “Afloramento Leste” em baixa e média vertente, registraram a 

conformação de um vale aberto, onde encontramos um afluente do córrego Vertente 

Chapada110, e, finalmente, o Ponto 12, retornando ao Afloramento Oeste, é registrado na 

averiguação de possíveis áreas abrigadas e abrigos. As descrições e detalhamentos de 

cada ponto de Estudo estão a seguir apresentados. 

 

Figura 7.14 – Campanha 04: S.A. Lapa da Chica: Pontos de estudo 

 
 

                                                 
109 Para a delimitação entre as formações geológicas, utilizamos as bases do Projeto Espinhaço, ao que denominam como 
“contato inferido”.   
110 IBGE – Diretoria de Geodésia e Cartografia. Folha SE-23-Z-A-III. Diamantina. Carta do Brasil. ESC. 1:100000. 1977. 
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Ponto 01 – Localizado em área plana, o Ponto 01 mostra vegetação campo rupestre e 

registra matacões e afloramentos em superfície, que ganham altitude no sentido Oeste. 

Adentrando o afloramento neste mesmo sentido, a vegetação ganha porte meio as rochas e 

encontramos uma pequena área abrigada – formada por matacões sobrepostos - muito 

restrita, sem possibilidade de acesso ou mesmo permanência – mesmo que temporária. O 

quartzito local mostra-se heterogêneo, sem coesão e granulometria grossa, apresentando 

baixa aptidão ao lascamento. Não se nota presença de cursos d’água, vestígios 

arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos averiguados, 

tampouco possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas líticas quartzo hialino e 

quartzito. A visibilidade é ampla nos sentidos Norte e Leste.  

  
Foto 7.92 – Ponto 01 Foto 7.93 - Sentidos Norte e Leste  

  
Foto 7.94 – Área abrigada Foto 7.95 – Quartzito local 

 

 

Ponto 02 – Seguindo rumo ao Norte, o Ponto 02 está inserido em área plana, com 

vegetação de campo rupestre, apresentando ampla visibilidade no sentido Leste. 

Adentrando os afloramentos, no sentido oeste, a vegetação se adensa e ganha porte. Não 

se observaram áreas abrigadas ou formações de abrigos neste local. Não se nota presença 

de cursos d’água, vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos 

afloramentos averiguados, nem possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas 

líticas quartzo hialino e quartzito.  
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Foto 7.96 – Averiguação de afloramentos Foto 7.97 – Sentido Leste 

 
Ponto 03 – O Ponto 03 localiza-se meios aos afloramentos do sentido Oeste, onde a 

vegetação apresenta campo rupestre e a sobreposição de grandes matacões formam por 

vezes pequenos abrigos e áreas abrigadas - entretanto em dimensões muito restritas, 

impossibilitando o acesso e permanência (mesmo que temporária). A homogeneidade e 

coesão do quartzito local mostram certa aptidão ao talhe, entretanto, é registrado de 

maneira muito limitada em pequena oferta, como lentes pouco espessas na superfície dos 

afloramentos.  Não observamos presença de cursos d’água, vestígios arqueológicos de 

qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos averiguados, bem como possíveis 

fontes de aprovisionamento das matérias-primas líticas quartzo hialino e quartzito. A 

visibilidade se mantem ampla principalmente no sentido Leste.  

  
Foto 7.98– abrigo formado pela sobreposição 

de matacões 
Foto 7.99–averiguação de pequenos abrigos 
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Foto 7.100 – áreas abrigadas Foto 7.101 – quartzito local 

 
 

Ponto 04 – A entrada do Ponto 04 mostra vegetação de Cerrado Denso que ganha porte na 

medida em que avançamos para o interior do afloramento. Registramos neste local, uma 

área abrigada com dimensões para acesso e permanência.  O quartzito local mostra 

homogeneidade e coesão, entretanto, sua oferta é limitada. Não se encontram vestígios 

arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos averiguados, não 

se verifica presença de cursos d’água, nem de possíveis fontes de aprovisionamento das 

matérias-primas líticas quartzo hialino. A visibilidade se mantem no sentido Leste.  

  
Foto 7.102 – entrada do Ponto 04 Foto 7.103 – quartzito local 

  
Foto 7.104 e 7.105 - áreas abrigadas, aspectos da vegetação 
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Ponto 05 – A partir do Ponto 05, localizado em área plana, coberta por vegetação de 

Campo Rupestre, iniciamos a averiguação dos afloramentos que se abrem no sentido 

Oeste. Observamos novamente a ocorrência de áreas abrigadas e abrigos, de dimensões 

restritas, decorrentes da sobreposição de matacões e afloramentos, em locais onde a 

vegetação apresenta maior porte e densidade. O quartzito observado no local apresenta-se 

de maneira semelhante ao notado nos pontos anteriores, entretanto, em oferta ainda mais 

limitada, em lentes muito pouco espessas sobre a superfície dos afloramentos. Não são 

observados vestígios arqueológicos em superfície e/ou nos afloramentos averiguados, 

presença de água, tampouco possíveis fontes de aprovisionamento de quartzo hialino. A 

ampla visibilidade, anteriormente notada nos sentidos Norte e Leste, é neste ponto 

bloqueada por afloramentos sem continuidade que surgem e se distribuem nestes sentidos.  

  
Foto 7.106 – Ponto 05 Foto 7.107 – vista no sentido Norte 

 

 
Foto 7.108 – áreas abrigadas Foto 7.109 – quartzito local 

 
 

Ponto 06 - Neste ponto se inicia uma área naturalmente delimitada, conformada por 

afloramentos nos sentidos Oeste, Norte e Leste, e assim, iniciamos a subida do Afloramento 

Oeste. Com vegetação de Campo Rupestre, registramos no percurso áreas abrigadas e 

abrigos em dimensões muito restritas, formados geralmente por matacões sobrepostos, sem 

possibilidade de acesso ou permanência – mesmo que temporária.   Não observamos 
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presença de cursos d’água, vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície 

e/ou nos afloramentos averiguados, bem como possíveis fontes de aprovisionamento das 

matérias-primas líticas quartzo hialino e quartzito. Em superfície, a visibilidade é agora 

bloqueada pela presença de afloramentos em todos os sentidos, a exceção do sentido 

Nordeste, que, por uma falha na continuidade do afloramento, alcançamos visibilidade ainda 

por alguns metros.  

  
Foto 7.110 – Ponto 06 Foto 7.111 – vista do sentido Leste 

  
Foto 7.112 – vista do sentido Nordeste Foto 7.113 – porção abrigada 

 
 

Ponto 07 – Em altura, o ponto 07 mostra a formação de áreas abrigadas e abrigos – em 

dimensões restritas - por sobreposição de matacões desabados e também por camadas 

desabadas do afloramento rochoso. A vegetação de Campo Rupestre é densa meio aos 

afloramentos e a visibilidade é extensa no sentido Leste, onde se percebem os afloramentos 

da Formação Sopa Brumadinho, bem como no sentido Sul, alcançando a área de 

implantação do S.A. Lapa da Chica. O quartzito local mostra homogeneidade, coesão e 

grãos finos, entretanto, mantem sua oferta limitada. Não se observa presença de cursos 

d’água, vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos 

averiguados, assim como não se encontram possíveis fontes de aprovisionamento da 

matéria-prima lítica quartzo hialino.  
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Foto 7.114 – Ponto 07 Foto 7.115 – vista no sentido Leste: ao fundo: 

Formação Sopa Brumadinho 

  
Foto 7.116 – abrigos  Foto 7.117 – quartzito local 

 
 

Ponto 08 – Inserido em média vertente, o Ponto 08 nos chamou a atenção pelo registro de 

um abrigo, de dimensões que permitem acesso e permanência, curioso pela morfologia 

cilíndrica, com aberturas nos sentido Norte e Sul, e pela amplitude de visibilidade no sentido 

Sul - de onde se alcança a área de implantação do S.A. Lapa da Chica e de toda planície 

que se estende a sua frente. Externamente a este abrigo, no sentido leste, a visibilidade é 

também ampla, percebendo-se uma vez mais, os afloramentos da Formação Sopa 

Brumadinho. Estão ausentes apontamentos de cursos d’água possíveis fontes de 

aprovisionamento das matérias-primas líticas quartzo hialino e quartzito, e, vestígios 

arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos averiguados. 
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Foto 7.118 – Ponto 08 Foto 7.119 – vista no sentido Leste: ao fundo: 

Formação Sopa Brumadinho 

  
Foto 7.120 - abrigo Foto 7.121 – vista no sentido Sul: área de 

implantação do S.A. Lapa da Chica 

 

Ponto 09 – Em baixa vertente, o Ponto 09 localiza-se em uma área de afunilamento dos 

afloramentos da Formação Galho do Miguel, caracterizando um vale aberto onde no sentido 

Norte-Sul, corre um afluente do córrego Vertente Chapada111.   

  
Foto 7.122 – vista do Afloramento Oeste e vale 

aberto 
Foto 7.123 – vista no sentido Norte: ao fundo: 

Formação Sopa Brumadinho 

 

                                                 
111 IBGE – Diretoria de Geodésia e Cartografia. Folha SE-23-Z-A-III. Diamantina. Carta do Brasil. ESC. 1:100000. 1977. 
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A visibilidade é bloqueada nos sentidos Sul, Oeste e Leste pelos afloramentos, e no sentido 

Norte, alcançamos os afloramentos da Formação Sopa Brumadinho. A vegetação de Campo 

Rupestre ganha porte meio aos afloramentos. Camadas desabadas no Afloramento Oeste 

mostram pontos abrigados assaz restritos, sem possibilidade de acesso.  Não foram 

notados cursos d’água, vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos 

afloramentos averiguados, ou possíveis fontes de aprovisionamento das matérias-primas 

líticas quartzo hialino e quartzito, neste ponto de estudo. 

 

 
 Ponto 10 – Em média vertente, o Ponto 10 insere-se entre afloramentos, que sobrepostos, 

formaram áreas parcialmente abrigadas, ao longo de aproximadamente 50 metros. A 

vegetação de Campo Rupestre cresce discretamente entre a rocha e, em maior densidade, 

junto a este paredão formado. O quartzito local apresenta-se nos afloramentos e sobre a 

superfície em fragmentos de plaquetas, mostrando homogeneidade, coesão e granulometria 

fina e assim, aptidão ao lascamento. Observa-se que esta matéria-prima, por ser encontrada 

em vários pontos distribuídos por esta área próxima ao paredão, conforma uma maior oferta 

que em todos os pontos de estudo anteriormente observados. Localizado a 100 metros, 

sentido Oeste, está o afluente do córrego Vertente Chapada, registrado a partir do Ponto 09. 

Não observamos vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos 

afloramentos averiguados, nem possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima lítica 

quartzo hialino. A visibilidade é ampla no sentido Norte, ao passo que após uma planície 

alcançamos os afloramentos da Formação Sopa Brumadinho. Nos demais sentidos, a 

visibilidade é restrita, bloqueada pelos afloramentos que circundam o Ponto 10, 

principalmente no sentido Oeste, onde os afloramentos registram altitudes de 

aproximadamente 1.200 metros. 

  
Foto 7.124 – Ponto 10 Foto 7.125 - Sentido Norte: ao fundo, no 

centro: Formação Sopa Brumadinho, à 
esquerda: Formação galho do Miguel 
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Foto 7.126 – quartzito local: afloramento Foto 7.127 – quartzito local: em superfície 

 
 

Ponto 11 – A margem do vale aberto, em baixa vertente, o Ponto 11 localiza-se em área 

plana irregular, onde a vegetação de Campo Rupestre mostra frequentemente sempre vivas, 

geralmente cercando o afluente do córrego Vertente Chapada. Não observamos vestígios 

arqueológicos de qualquer natureza em superfície e/ou nos afloramentos averiguados, 

assim como não foram localizadas potenciais fontes de aprovisionamento das matérias-

primas lítica quartzo hialino e quartzito. A visibilidade no sentido Norte apresenta-se mais 

restrita do que observado anteriormente, no sentido Sul, é restrita a área do vale aberto, e, 

nos demais sentidos, permanece limitada pelos afloramentos.  

 

  
Foto 7.128 – Ponto 11: vista para o sentido 

Norte 
Foto 7.129 – vista do sentido Sul 

 
Ponto 12 – Partindo do Ponto 11, percebemos a formação de áreas abrigadas no 

Afloramento Oeste, decorrente do desabamento de camadas, e assim, partimos ao registro 

do Ponto de Estudo 12. Em média vertente e a aproximadamente 50 metros do córrego 

Chapada Vertente, este ponto de estudo se fez da averiguação das áreas abrigadas, as 

quais se mostraram restritas, majoritariamente, sem condições de acesso e permanência – 

mesmo que temporária.  Meio a estes locais, a vegetação de Campo Rupestre cresce de 
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maneira discreta, ganhando densidade e volume próximo ao córrego, e já nesta área, 

mostra-se rasteira, pontuada de sempre vivas. Também neste ponto, não foram 

identificadas fontes potenciais de aprovisionamento de quartzito ou quartzo hialino, ou 

tampouco vestígios arqueológicos pré-coloniais. 

  

Foto 7.130 – vista para o Ponto 12 
Foto 7.131 – detalhamento das áreas abrigadas 

e abrigos 

 
Foto 7.132 – vista geral do Ponto 12 – sentido Norte 
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→ Resultados 

 
Na proposta de caracterização do espaço, o quadro a seguir condensa os resultados 

de campo no reconhecimento dos elementos estabelecidos para análise nos pontos de 

estudo no S.A. Lapa da Chica112. O quadro informativo apresenta a presença ou ausência 

do elemento avaliado, e seu distanciamento a partir do S.A. Lapa da Chica. 

Sequencialmente, encontramos o mapa elaborado a partir do georreferenciamento destes 

elementos, e, finalmente, a caracterização do espaço alcançada para a área do S.A. Lapa 

da Chica e área de entorno direto, definidas, para efeito desta pesquisa, como Afloramento 

Leste e Afloramento Oeste.  

 
Quadro 7.7 - Geoindicadores e indicadores Culturais: a partir do S.A. Lapa da Chica: Pontos de 

Estudo – Pontos levantados na bibliografia e entrevistas e seus distanciamentos 
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S.A.             

  

01           

02           

03           

04    0,5         x 0,5  

05                   

06                   

07              x 0,7  

08    0,8              

09                   

10               x 1,0  

11        0,9          

12        1,0          

Sopa              8,2       

Morrinhos              3,8       

Ribeirão de 
Areia              

 4,2 
      

                                                 
112CapÍtulo 6 – Métodos de Pesquisa. 
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Figura 7.15 - S.A. Lapa da Chica - Caracterização do espaço e território de aprovisionamento 
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A partir da análise espacial dos elementos concebidos como geoindicadores e 

indicadores culturais baseados em uma perspectiva oferecida pela Arqueologia da 

Paisagem, e posteriormente observada pela aplicação do georreferenciamento e elaboração 

de mapas - tendo como referência o local de implantação do S.A. Lapa da Chica - a 

caracterização do espaço para as áreas denominadas Afloramento Leste e Oeste está a 

seguir descrita.  

A água esteve presente no percurso com o registro do córrego Vertente Chapada, 

sentido Norte, a aproximadamente 1,0 km de distância do sítio. Contudo, registra-se no S.A. 

Lapa da Chica a nascente de um afluente do córrego Felizarda e desta feita, este recurso 

mostra-se disponível para captação no sítio e em raios de até 1,0 km.  

 Registraram-se porções abrigadas e abrigos, localizados entre raios de 0,5 a 0,8 km 

de distanciamento do S.A. Lapa da Chica, majoritariamente formados por sobreposição de 

matacões e/ ou camadas abatidas nos afloramentos, sendo que somente dois pontos de 

estudo apresentaram dimensões de acesso e que proporcionassem a possibilidade de 

permanência no local, mesmo que temporariamente. Sinalizam-se assim os pontos 04, em 

solo - que registrou uma lapa abrigada com condições de acesso e patamar frontal 

sedimentar – e o ponto 08, em altura, por formar de fato um abrigo de boas dimensões - 

curioso pela morfologia um tanto cilíndrica, mas guardando uma extensa visibilidade com 

amplo alcance de visão no sentido Sul.  

A visibilidade foi reconhecida em diversos pontos de estudo no Afloramento Oeste a 

partir da superfície - entre os pontos 01 a 05, uma vez que nos Pontos 06 e 12 este alcance 

é bloqueado ao surgirem afloramentos e grandes matacões – e em altura, onde o Ponto 07 

guarda uma ampla visão que varre os sentidos: Norte, Leste e Sul, e, o Ponto 08, ampla 

vista do sentido Sul – sendo possível inclusive avistar a Lapa da Chica e a extensa planície 

que se abre em sua porção frontal. No Afloramento Leste, notamos visibilidade somente no 

Ponto 09, no sentido Norte, onde alcançamos uma área de planície e na sequencia os 

afloramentos da formação Sopa Brumadinho.  

Não foram reconhecidos vestígios arqueológicos de qualquer natureza em superfície 

e/ou nos afloramentos correspondente aos pontos de estudo. Durante a prospecção 

superficial buscou-se a averiguação de vestígios líticos em superfície e da arte rupestre 

principalmente nos afloramentos e locais onde se formavam os abrigos supracitados.  

Relacionando a localização do sítio, as matérias-primas principais reconhecidas em 

sua indústria lítica113 nos horizontes de ocupação Antigo e Recente, e as possíveis fontes 

destas matérias-primas reconhecidas nas áreas definidas como Afloramento Oeste e Leste, 

elaboramos um mapa de estudo, o qual criou um espaço de aprovisionamento para as 

                                                 
113 A partir da análise da gestão da matéria-prima, apresentada no capítulo seguinte.  
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matérias-primas líticas quartzito e quartzo hialino, e assim definimos um possível território 

de aprovisionamento. As possíveis fontes de aprovisionamento da matéria-prima quartzito 

encontram-se no sítio, em larga oferta e alta aptidão ao lascamento e intervalos entre 0,5 a 

1 km - em oferta limitada e aptidão média114 ao lascamento, e, desta forma este elemento se 

distribui na paisagem em raios entre os intervalos a partir do sítio alcançando até 1,0 km 

com variações na oferta e no grau de aptidão ao lascamento. Este quadro se alterou quando 

direcionamo-nos à identificação de possíveis fontes de captação da matéria-prima quartzo 

hialino, não sendo efetuado nenhum registro na área pesquisa. Isto posto, consideramos 

como possíveis fontes de captação desta matéria, os garimpos identificados como 

Morrinhos e Ribeirão de Areia, contemplando assim raios de distanciamento de 3,8 a 4,2 km 

com a possibilidade deste recurso.  

Considerando nesta análise os elementos avaliados no ponto de implantação do S.A. 

Lapa da Chica, nos deparamos com um local que apresenta possibilidade de captação de 

água e da matéria-prima quartzito de maneira abundante. A água surge no local de 

implantação do sítio e a 1km de distância em um curso d’água perene. O quartzito com alta 

aptidão ao talhe é largamente oferecido no sítio, enquanto na área de pesquisa apresenta-

se assaz limitado e com aptidão ao lascamento mais baixa, todavia, poderiam ser 

certamente utilizados, principalmente os quartzitos registrados no Ponto 09, a 1,0 km de 

distância. As porções abrigadas e abrigos averiguados na área de pesquisa geralmente 

exibiram dimensões reduzidas, a exceção de dois locais (Pontos 04 e 08), faz-se novamente 

menção ao S.A. Lapa da Chica que se insere em um amplo abrigo. A visibilidade ocorre na 

superfície em vários pontos da área de pesquisa, bem como, no sítio, de onde se alcança 

ampla vista no sentido Leste, e, também em média e alta vertente, para a área de estudo e 

no local de implantação do S.A. Lapa da Chica.  

Isto posto, a caracterização do espaço proposta para o S.A. Lapa da Chica e seu 

entorno direto – definido como Afloramentos Leste e Oeste - se traduziu em um espaço 

onde se registra abundantemente a possibilidade de captação de água e da matéria-prima 

quartzito. A visibilidade é oferecida em vários locais, em superfície e em altura, todavia, se 

reconheceram poucos abrigos que ofereçam dimensões razoáveis que permitam 

permanência, mesmo que temporária. Possíveis fontes de quartzo hialino são identificadas, 

entretanto, em distâncias mais relevantes que o quartzito e, a presença de vestígios 

culturais, à exceção do S.A. Lapa da Chica é nula. 

 

                                                 
114 Parâmetros de homogeneidade, coesão e granulometria avaliados macroscopicamente.   
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7.2 - GESTÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

 
  

Com vistas à análise diacrônica da gestão de matéria-prima nas coleções líticas dos 

três sítios selecionados, aplicamos um método analítico fundamentado no estabelecimento 

de um conjunto de atributos capaz de oferecer informações direcionadas à análise 

tecnológica e à gestão da matéria-prima. Conforme metodologia são eles: i) identificação 

das matérias-primas, ii) classificação das peças inserida na noção de cadeia operatória115a 

partir de análises tecnológicas116, iii) identificação dos suportes naturais utilizados, iv) leitura 

da ausência e presença/percentual de córtex residual, v) identificação e quantificação de 

negativos na face externa das peças na classe das lascas, e, vi) aspectos dimensionais 

(comprimento, largura e espessura).  

Neste objetivo, as atividades se iniciaram, sobretudo, pela inserção das indústrias 

líticas nos horizontes cronológicos Antigo e Recente, constituindo a correspondência entre 

seus atinentes níveis arqueológicos117 (camadas naturais) e datações obtidas. O quadro a 

seguir apresenta os sítios em estudo, suas quadras de escavação e níveis arqueológicos, os 

horizontes cronológicos correspondentes e o total quantitativo de peças analisadas. 

 
Quadro 7.8 – Horizontes cronológicos e quantitativos de peças analisadas nos sítios arqueológicos 

em estudo 

S.A. LAPA DO PEIXE GORDO 

Nº UFMG Quadra Dimensão Níveis 
arqueológicos 

Horizonte de 
datação 

Peças 

6581 Sondagem 01 

Unidade de 
1m² 

Zero 

Recente 563 6589 Sondagem 01 01 

6590 Sondagem 01 02 

6593 Sondagem 01 03 
Antigo: 10.210 

±60 BP 
42 6594 Sondagem 01 03 

6595 Sondagem 01 04 

TOTAL 605 

S.A. LAPA DO CABOCLO 

Nº UFMG Quadra Dimensão 
Níveis 

arqueológicos 
Horizonte de 

datação 
Peças 

7021/7024 AA4 

Unidades de 
1 m² 

Zero Recente: 680 ± 
50 BP e 1220 ± 

40 BP 

543 

38 J7 

7020 L4 

7025 L5 

14 M5 

6526 N4 

6519 N6 

16 R11 

7024 AA4 
01 783 

41/47/48 J7 

                                                 
115 Leroi- Gourhan (1966). 
116 Tixier (1978, 1982) ; Inizan et al.(1995), Pelegrin (1995, 2005). 
117 Vide Capítulo 5 – Sítios em estudo. 
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7022 L4 

7025/7026 L5 

30 M5 

6508/6511 M6 

6534/6535 N4 

6509/6514 N5 

6522/6523/6524 N6 

34 R11 

008 Sondagem 01 

7041/7045 AA4 

02 
Antigo: 10.560 

±40 BP e 10.380 
± 60 BP 

628 

7049 L4 

7030/7037 L5 

6516/6518 M6 

6530/6539 N4 

6510/6515/6538 N5 

6525 N6 

TOTAL 1954 

S.A. LAPA DA CHICA 

Nº UFMG Quadra Dimensão Níveis 
arqueológicos 

Horizonte de 
datação 

Peças 

7108 K5 

Unidade de 
1,0 X 0,5 m 

Zero 
Recente: 2730 ± 

40 BP 
689 7109 K5 01 superior 

7120 K5 01 superior 

7123 K5 (geral) 01 inferior 
Antigo: de 8.760 

±50 BP 
1264 

TOTAL 1953 

TOTAL GERAL 4512 

 

A contar com a análise dos atributos propostos sobre estas 4.512 peças líticas, 

elaboramos planilhas e geramos bancos de dados, os quais formaram as bases para 

tratamentos estatísticos realizados com o programa Excel®. A análise da estatística 

descritiva e seus resultados são a seguir apresentados de acordo com o sítio arqueológico, 

horizontes cronológicos e matérias-primas presentes. 

 

7.2.1 - Sítio Arqueológico Lapa do Peixe Gordo 

 

A coleção lítica do S.A. Lapa do Peixe Gordo reúne 605 peças, sendo que desta 

totalidade, 42 compõem o Horizonte Antigo, e, 563 compõem o Horizonte Recente. 

A identificação das matérias-primas sobre estas peças resultou em interessantes 

observações, as quais se destacam nesta proposta de análise diacrônica: no Horizonte 

Antigo a indústria lítica se caracterizou por peças produzidas exclusivamente sobre o 

quartzo hialino e o quartzito, enquanto no Horizonte Recente, para além destas matérias-
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primas, observamos o registro e representatividade também dos quartzos translúcido e fumê 

e a muito discreta presença do quartzo leitoso e do sílex118.  

 

Figura 7.16 - Gráfico: Matéria-prima total – 
Horizonte Antigo 

Figura 7.17 - Gráfico: Matéria-prima total – 
Horizonte Recente 

  
 

Apresentamos a seguir, as especificidades de cada matéria-prima associadas aos 

Horizontes Antigo e Recente.  

7.2.1.1 – O Quartzo Hialino 

 

O quartzo hialino foi registrado como a matéria-prima predominante nos dois 

horizontes cronológicos e a análise das coleções líticas efetuada sobre esta matéria-prima 

mostraram cadeias operatórias com similaridades e significativas diferenças entre os 

horizontes diacrônicos.  

No Horizonte Antigo não registramos núcleos ou instrumentos – este último, nos 

sugerindo descontinuidade espacial entre as etapas de produção e uso. Observando-se 

como técnica de lascamento a debitagem unipolar, este horizonte mostrou expressão na 

classe das lascas, onde apontamos características como ausência completa de córtex 

residual, dimensões reduzidas (≤ 2,1cm comprimento e ampla maioria com espessura no 

intervalo 0,1-0,2cm), e registro de até 05 negativos em suas faces externas. Contrariamente 

a classe das lascas, os estilhaços e detritos registraram baixa expressividade, e assim, 

considerando estas características concluímos que aparentemente, neste horizonte, a 

cadeia operatória do lascamento sobre o quartzo hialino relacionou fases finais de 

operações técnicas na produção de instrumentos, estando documentada majoritariamente 

na fase de retoque e, discretamente em fases avançadas de façonagem (possivelmente).  

De maneira discreta, observamos peças associadas ao retoque para reavivamento de 

gume.  

                                                 
118 As matérias-primas quartzo leitoso e sílex são registradas em expressões assaz restritas, não alcançando 
representatividade que compusesse 1% da amostra.  
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No Horizonte Recente notamos uma intensificação na atividade de lascamento e 

registramos a cadeia operatória do lascamento sobre o quartzo hialino, destinada 

aparentemente à produção de artefatos sobre lascas119, documentada em diversas fases, 

onde observamos como técnica de lascamento a debitagem unipolar e muito raramente a 

debitagem bipolar. Todavia o número assaz reduzido nas classes núcleo e instrumento, 

registramos na classe das lascas todos os intervalos de presença de córtex residual até a 

sua ausência. O cristal foi reconhecido como suporte natural em uma parcela moderada das 

peças nesta classe, entretanto predominam as lascas sem córtex residual.  Lascas corticais 

estão presentes em número assaz reduzido - podendo corresponder à fase de debitagem, 

entretanto muito restrita. Registramos lascas compatíveis com fases de façonagem 

possivelmente correspondentes a etapas iniciais (semi-corticais), bem como, lascas mais 

elaboradas, com até 05 negativos na face externa, possivelmente correspondentes a etapas 

mais avançadas de façonagem ou a fase de retoque. A partir destas características, 

encontramos aparentemente no Horizonte Recente, uma atividade de lascamento intensa 

sobre o quartzo hialino, com uso discreto da debitagem e marcante da façonagem e 

retoque, e um volume significativo na classe dos refugos de lascamento120. 

Conforme exposto, somente o Horizonte Recente nos permitiu a identificação do 

suporte natural cristal a partir da observação do córtex residual, presente em baixa 

porcentagem na classe das lascas e dos refugos de lascamento (estilhaços e detritos). Esta 

observação, aliada a completa ausência de córtex residual nas peças do Horizonte Antigo, 

bem como ao registro de somente um núcleo no Horizonte Recente, nos permitiu inferir que 

possivelmente as fontes de aprovisionamento desta matéria-prima não estariam próximas à 

área do sítio. Compreendemos assim, que no Horizonte Antigo, as fases iniciais da cadeia 

operatória, como o aprovisionamento e a abertura do suporte (lasca de entame), 

possivelmente aconteciam fora do S.A. Lapa do Peixe Gordo, contudo, seguramente 

consideramos a possibilidade de que no Horizonte Recente, uma pequena reserva fosse 

transportada até o sítio, entretanto, pré-transformada.   

Desta forma, ao considerarmos os apontamentos gerados a partir da análise das 

coleções sobre o quartzo hialino, compreendemos, nos dois horizontes cronológicos, todavia 

o aspecto diferencial da intensificação do lascamento no Horizonte Recente, o domínio 

tecnológico, o controle no método de lascamento, o interesse e, consequentemente, o alto 

investimento sobre esta matéria-prima, com intenso aproveitamento, nos possibilitando 

                                                 
119Ou ainda sobre outros suportes, produzindo peças de gumes variados (arredondados, retos, semi-abruptos, côncavos), 
reconhecidos nas demais coleções deste horizonte registradas em outros sítios. No S.A. Lapa do Peixe Gordo registramos 
somente instrumento sobre lasca neste horizonte, até o momento.  
120Para aprofundamento sobre tema recomenda-se, entre tantos, a leitura de Prous, A. e Lima, M. A. (1986/1990) e Prous et 
al. 2012. 
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inferir, inclusive, a inter-relação entre as fases notadas no seio das cadeias operatórias, a 

partir de suas particularidades.    

As especificidades observadas são a seguir detalhadamente descritas de acordo 

com o horizonte cronológico.  

→ O Horizonte Antigo 

 
O quartzo hialino representou 69% da coleção lítica no Horizonte Antigo entre as 

categorias lascas (83%), estilhaços (10%) e detritos (7%), onde observamos a debitagem 

unipolar como técnica de lascamento.  

Com dimensões máximas de 2,1 x 2,0 x 0,4 cm e mínimas de 0,4 x 0,4 x 0,1 cm 

(med. 0,9 x 0,8 x 0,1 cm), as peças inseridas na classe das lascas não apresentaram córtex 

residual. Os negativos na face superior apresentam em maioria 01, 02 e 03 registros, sendo 

também percebidos 04 e 05 registros – este último notado sobre uma lasca de 

refrescamento, com dimensões 0,6 x 1,0 x 0,2 cm. A pouca espessura destas lascas marcou 

a classe, onde, por vezes registramos lascas mais largas que longas e pontualmente 

apontamos uma peça de perfil muito curvo e em outra o registro do acidente Siret. 

 

Quadro 7.9 – Horizonte Antigo: lascas – quartzo hialino 

Córtex residual 
% 

Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria em 01 e 02: 
01, 02, 03,04, e 05 

2,1 x 2,0 x 0,4 0,4 x 0,4 x 0,1 0,9 x 0,8 x 0,2 

 

O volume dos estilhaços e detritos sobre o quartzo hialino é representado na coleção 

lítica por 03 lascas fragmentadas de dimensões máximas 1,2 x 0,7 x 01 cm, e 02 detritos, 

com características geométricas, de dimensões máximas 1,1 x 0,6 x 0,5 cm. Dentre estas 

categorias somente 01 peça apresentou córtex residual de cristal no intervalo 75-100%. 

→ O Horizonte Recente 

 

O quartzo hialino representou 48% da coleção lítica no Horizonte Recente entre as 

categorias núcleo (0,5%), instrumento (0,5%), lascas (59%), estilhaços (29%) e detritos 

(11%), onde observamos como técnicas de lascamento, a debitagem unipolar, e em 

somente uma (01) peça a debitagem bipolar. Destacou-se o nível de pureza do quartzo 

hialino observado neste horizonte.  

Somente um (01) núcleo foi registrado, de dimensões máximas 3,7 x 2,9 x 1,7 cm, 

sendo identificado córtex residual em uma de suas faces, e assim, seu suporte natural, em 

cristal. De maneira também assaz discreta, a classe instrumento contou com o registro de 
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somente uma (01) peça, sobre lasca, de dimensões 2,1 x 0,9 x 0,5 cm, completamente 

descorticada, apresentando gume arredondado.  

Sobre a classe das lascas, reconhecemos o suporte natural cristal em 21%, 

identificado a partir do córtex residual, que se distribuiu entre os intervalos de presença 25-

100%. Desta feita, 79% das lascas observadas não registraram presença de córtex residual. 

Registramos duas (02) lascas corticais, aparentemente associadas a etapas iniciais do 

processo de lascamento (fase de debitagem) com dimensões 3,9 x 1,1 x 0,7 cm e 2,3 x 0,9 x 

0,7 cm. Ainda corticais registramos quatro (04) lascas em dimensões reduzidas, com média 

de 0,5 x 0,7 x 0,1 cm – mais largas que longas em maioria. Lascas que apresentaram maior 

elaboração, associadas aparentemente a fase de façonagem, foram percebidas nas 

dimensões médias 2,6 x 1,9 x 0,3 cm, com rara presença de córtex residual - quando 

identificado, sobre o suporte natural cristal. Somente uma (01) lasca apresentou córtex 

residual no talão, de dimensões 0,3 x 1,0 x 0,1 cm. Observamos lascas de espessura menor 

que 0,1 cm, por vezes, lascas mais largas que longas, e, registramos o acidente Siret em 

6% das lascas analisadas. 

 

Quadro 7.10 – Horizonte Recente: lascas – quartzo hialino 
Córtex residual 

% 
Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria em 02, 01 e 03: 
01, 02, 03,04, e 05 

3,2 x 3,4 x 0,9 0,4 x 0,3 x 0,1 1,0 x 0,8 x 0,2 

0-25% Maioria em 01 e 02: 01, 
02, 03 e 04 

3,3 x 2,6 x 1,0 0,3 x 0,6 x 0,1 1,3 x 1,2 x 0,4 

25-50% Maioria 01: 01, 02, 03 e 
04 

2,2 x 1,3 x 0,9 0,7 x 0,4 x 0,2 1,3 x 0,8 x 0,4 

50-75% Maioria 01: 01 e 02 2,2 x 2,0 x0,4 0,9 x 0,5 x 0,2 1,2 x 1,0 x 0,3 

75-100% Maioria sem negativo e 
01 

3,9 x 1,1 x 0,5 0,4 x 0,5 x 0,1 1,4 x 0,8 x 0,3 

 

O volume dos estilhaços121 e detritos122sobre o quartzo hialino mostrou expressão, 

compondo em conjunto, 40% da coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas 

fragmentadas e fragmentos de lascas mostraram dimensões mínimas 0,3 x 0,2 x 0,1 cm e 

máximas 1,8 x 1,1 x 0,5 cm (méd.0,9 x 0,6 x 0,2 cm), e somente 2% das peças desta classe 

apresentaram córtex residual, de cristal, no intervalo 75-100%. Os detritos registraram 

dimensões mínimas 0,3 x 0,2 x 0,1 cm e máximas 2,5 x 1,7 x 0,8 cm (méd. 1,0 x 0,7 x 0,3 

cm), apresentando em 17% das peças, presença de córtex residual de cristal, que variaram 

entre os intervalos 25-100%. Observamos cinco (05) peças com características de casson 

de dimensões máximas 2,5 x 1,7 x 0, 8 cm. 

 

                                                 
121 Lascas fragmentadas ou fragmentos pequenos de lascas. 
122 Restos de lascamento e cassons (poliédricos). 
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7.2.1.2 – O Quartzito 

 

A leitura e análise das coleções sobre o quartzito nos horizontes Antigo e Recente do 

S.A. Lapa do Peixe Gordo nos trouxeram a imediata correspondência ao observado nas 

indústrias sobre o quartzo hialino: similaridades e significativas diferenças entre os 

horizontes diacrônicos.  

Ambos os horizontes registraram nas coleções a ausência de núcleos, entretanto, a 

nulidade nesta classe incide como uma característica de indústrias que se dedicam a 

produção de artefatos sobre plaqueta, onde os produtos finais geralmente são muito 

próximos aos suportes iniciais. Ainda como similaridades entre as indústrias, encontramos a 

debitagem unipolar como técnica de lascamento observada, e, a utilização dos suportes 

naturais plaqueta (majoritariamente) e bloco, observados a partir da presença do córtex 

residual nas peças – que surgiu sempre em porcentagens inferiores a peças com córtex 

residual ausente.  

O Horizonte Antigo não registrou a classe dos instrumentos - nos sugerindo 

descontinuidade espacial entre as etapas de produção e uso - sendo a indústria 

basicamente composta pela classe das lascas. Sem registro de lascas corticais, esta classe 

se caracterizou por peças em dimensões reduzidas (≤ 1,7cm comprimento e ampla maioria 

com espessura entre o intervalo 0,2-0,3cm), e registro 02-03 negativos em suas faces 

externas. Uma significativa parcela das lascas (25%) mostrou presença de córtex residual 

no talão e/ou na porção distal da face externa, geralmente de perfil curvo nesta mesma 

porção, que, entendidas como características do lascamento sobre o suporte natural 

plaqueta, nos direcionou definitivamente à produção destes artefatos. Com estas 

características, aliadas à nulidade da classe de refugos de lascamento, observamos no 

Horizonte Antigo a cadeia operatória do lascamento sobre o quartzito relacionada a fases 

finais de operações técnicas na produção de instrumentos sobre o suporte plaqueta, 

documentada majoritariamente na fase de retoque, e, discretamente em fases avançadas de 

façonagem (possivelmente). 

 No Horizonte Recente notamos uma intensificação na atividade de lascamento e 

registramos a cadeia operatória do lascamento sobre o quartzito, destinada à produção de 

artefatos sobre plaqueta, documentada em diversas fases com uso marcante da façonagem 

e retoque, e ainda, a novidade do descarte – observando-se o registro de dois instrumentos 

retocados sobre plaqueta. Percebemos ainda neste horizonte, indicativos de outra cadeia 

operatória, aparentemente dedicada à produção de lascas sobre blocos, que, embora não 

oferecesse elementos para uma caracterização satisfatória, foi registrada discretamente na 

fase da debitagem.  
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Sobre a cadeia operatória dedicada a produção de artefatos sobre plaqueta, embora 

o registro assaz reduzido na classe instrumento, registramos na classe das lascas todos os 

intervalos de presença de córtex residual até a sua ausência. Notamos nesta classe um 

aumento gradual na frequência de acordo com o avanço da produção: lascas corticais e 

semi-corticais associadas a etapas iniciais de façonagem estão presentes em baixa 

significância quantitativa, enquanto lascas que apresentaram maior elaboração, associadas 

a etapas mais avançadas da façonagem e também retoque - com até 04-05 registros de 

negativos na face externa - são maioria. Atenciosamente, em conjunto a esta observação e 

as dimensões registradas, podemos sugerir uma inter-relação entre as fases de produção 

presentes nesta cadeia operatória123. Neste horizonte também registramos uma significativa 

parcela de lascas que apresentaram córtex residual no talão e/ou na porção distal da face 

externa, e, geralmente de perfil curvo nesta mesma porção. Como dessemelhança marcante 

do Horizonte Antigo, o Horizonte Recente mostrou volume significativo no registro da classe 

dos refugos de lascamento.  

Observando as características levantadas em conjunto aos apontamentos iniciais 

sobre a ausência de refugo de lascamento no Horizonte Antigo, bem como, a predominância 

de peças sem córtex residual nos dois horizontes, podemos inferir que possivelmente as 

fontes de aprovisionamento desta matéria-prima não eram locais. Corroborando com esta 

possibilidade, nos atentamos ao fato de que em grande parte da indústria registramos o 

quartzito com alta aptidão ao talhe, o qual não corresponde ao notado com disponibilidade 

no sítio, que apresentou média aptidão ao talhe - mas, não excluímos sua utilização. Outra 

observação nos leva a compreensão de uma diferença entre os horizontes relacionada à 

captação da matéria-prima: consideramos, fortemente, a possibilidade de que no Horizonte 

Recente, certa quantidade fosse transportada até o sítio, visto a cadeia operatória mais 

completa na fase de produção, bem como, a presença do refugo de lascamento. 

Assim, ao considerarmos os apontamentos gerados a partir da análise das coleções 

sobre o quartzito, compreendemos, nos dois horizontes cronológicos, todavia o aspecto 

diferencial da intensificação do lascamento no Horizonte Recente, o domínio tecnológico, o 

controle no método de lascamento, o interesse e, consequentemente, o alto investimento 

sobre esta matéria-prima, com intenso aproveitamento, nos possibilitando inferir, inclusive, a 

inter-relação entre as fases notadas na cadeia operatória, a partir de suas particularidades.    

As particularidades analisadas nas coleções sobre o quartzito serão a seguir 

apresentadas de acordo com os horizontes cronológicos. 

                                                 
123Neste viés, se destaca o registro de duas lascas em quartzito que se remontam, na indústria correspondente ao Horizonte 
Recente. 
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→ O Horizonte Antigo 

 

O quartzito representou 31% da coleção lítica no Horizonte Antigo entre as 

categorias lascas (92%) e restos brutos (8%), onde observamos como técnica de 

lascamento, a debitagem unipolar. Sobre esta matéria-prima notamos graus diferenciados 

de homogeneidade, coesão e granulometria, observando-se alta e média aptidão ao 

lascamento, entre as colorações rosa, cinza, branco, creme e bege.  

Sobre as lascas, reconhecemos o suporte natural plaqueta em 33% e o suporte 

natural bloco em 17%, identificados a partir do córtex residual que se distribuiu nos 

intervalos de presença entre 25-75%. Desta feita, 50% das lascas observadas não 

registraram córtex residual. Não identificamos lascas corticais, sendo 50-75% o maior 

intervalo percebido de córtex residual, reconhecido sobre 02 lascas de dimensões 1,6 x 1,0 

x 0,1 cm e 1,1 x 1,9 x 0,3 cm. Em dimensões gerais124 reduzidas (< 2,0 cm), as lascas 

encontram-se, aparentemente, discretamente associadas a etapas avançadas na fase da 

façonagem, e, em maioria, associadas à fase de retoque.  

Lascas que apresentaram talão cortical representaram 25% dentre lascas que 

apresentaram córtex residual, em intervalos dimensionais máximos 1,2 x 1,8 x 0 3 cm e 

mínimas 0,9 x 0,9 x 0,2 cm. Frequentemente encontramos lascas mais largas que longas e 

registramos uma (01) lasca com brilho intenso. 

 

Quadro 7.11 – Horizonte Antigo: lascas – quartzito 

Córtex residual 
% 

Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria em 2: 01, 02 
e 03 

1,7 x 1,3 x 0,3 0,5 x 0,5 x 0,1 1,0 x 0,9 x 0,2 

0-25% 01 e 02 negativos 1,6 x 1,8 x 0,3 0,9 x 0,9 x 0,2 1,2 x 1,3 x 0,2 

25-50% 01 negativo 1,2 x 0,7 x 0,2 - - 

50-75% 01 negativo 1,6 x 1,9 x 0,3 1,1 x 1,0 x 0,1 1,4 x 1,5 x 0,2 

 

Somente uma (01) peça foi reconhecida como resto bruto, sobre bloco, em dimensão 

restrita (0,7 x 0,6 x 0,1 cm), quase completamente cortical.  

→ O Horizonte Recente 

 

 
O quartzito representou 42% da coleção lítica no Horizonte Recente entre 

instrumentos (1%), lascas (81%), fragmentos de lascas (10%), detritos (5%) e restos brutos 

(3%), onde observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar. Sobre esta 

matéria-prima notamos graus diferenciados de homogeneidade, coesão e granulometria, 

                                                 
124 Comprimento, largura e espessura. 
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observando-se alta e média aptidão ao lascamento, entre as colorações cinza, bege, rosa, 

branco, grená e creme.  

         Registramos dois (02) artefatos, 

assim descritos: i) instrumento retocado 

sobre plaqueta, em quartzito cinza 

(homogeneidade, coesão e 

granulometria muito fina), com 

dimensões 6,1 x 2,9 x 1,0cm, 

apresentando um gume abrupto e 

convexo. O córtex residual está presente 

nas faces superior e inferior do 

instrumento, nos orientando que a forma 

 
Foto 7.133 Lapa do Peixe Gordo: Horizonte 

Recente: instrumentoi) 

final do artefato é bem próxima da forma inicial, e, ii) Instrumento retocado sobre plaqueta, 

com quebra em uma das porções do eixo comprimento, mostra coloração amarelada/rosada 

granulometria média, homogeneidade e coesão. Com dimensões 10,0 x 5,1 x 1,6cm mostra 

gumes que apresentam delineamentos e ângulos diferenciados125. O córtex residual cobre 

completamente sua face inferior e em algumas porções da face superior, nos orientando, de 

mesma forma que observado no outro instrumento descrito, que a forma final do artefato é 

bem próxima da forma inicial.  

 

  

 

Fotos 7.134, 7.135 e 7.136 – S.A. Lapa do Peixe Gordo: Horizonte Recente: instrumento ii) retocado 
sobre plaqueta 

 

Sobre as lascas reconhecemos o suporte plaqueta em 29% e o suporte bloco em 

13%, identificados a partir do córtex residual que se distribuiu entre os intervalos de 

                                                 
125 Isnardis, 2009. 
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presença 25-100%. Desta feita, 58% das lascas observadas não registram córtex residual. 

Lascas corticais e semi-corticais (75-100% e 50-75%) surgiram em número restrito sobre os 

suportes naturais bloco (majoritariamente) e plaqueta. Sobre o suporte natural bloco, 

encontramos lascas possivelmente associadas à fase de debitagem, em restrita 

representatividade, com dimensões máximas 4,4 x 6,7 x 1,7 cm e mínimas 0,5 x 0,5 x 0,1 

cm (méd. 1,4 x 1,3 x 0,4 cm). As lascas corticais ou semi-corticais sobre o suporte natural 

plaqueta, apontadas em quantidade ainda mais restrita que o suporte natural bloco, 

registraram dimensões reduzidas (≤ 1,1 cm de comprimento). Assim, sinalizamos que, 

lascas corticais e semi-corticais sobre ambos os suportes naturais, de dimensões e 

espessuras reduzidas, podem estar relacionadas possivelmente a proximidade do suporte 

natural ao objeto final e assim se conectarem com fases finais e não iniciais da produção. 

Em maior frequência, registramos lascas compatíveis com a fase de façonagem 

possivelmente correspondentes a etapas iniciais e subsequentes, onde notamos etapas 

inter-relacionadas (vide foto a seguir), bem como, lascas mais elaboradas, que apresentam 

espessura restrita e registro de até 05 negativos na face externa, possivelmente 

correspondentes a etapas mais avançadas de façonagem ou a fase de retoque. Lascas que 

apresentaram porção distal ou talão corticais representaram 16% (dentre lascas que 

mostraram córtex residual) em intervalos dimensionais máximos 4,7 x 3,3 x 1,2 cm e 

mínimos 0,6 x 0,6 x 0,1. Frequentemente encontramos lascas mais largas que longas e em 

10% da indústria observamos lascas com brilho intenso. Neste mesmo percentual 

registramos o acidente Siret.  

 

 

Foto 7.137 - S.A. Lapa do Peixe Gordo: Horizonte Recente: remontagem de lascas 
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Quadro 7.12 – Horizonte Recente: lascas – quartzito 
Córtex residual 

% 
Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria em 1 e 2: 1, 
2, 3, 4 e 5 

3,4 x 3,6 x 0,9 0,3 x 0,4 x 0,1 1,1 x 1,0 x 0,2 

0-25% Maioria 1: 1, 2, 3, 4 
e 5 

4,7 x 3,9 x 1,2 0,5 x 0,5 x 0,1 1,5 x 1,5 x 0,4 

25-50% Maioria 1: 1, 2 e 3 3,1 x 4,0 x 0,7 1,1 x 1,0 x 0,2 1,7 x 2,2 x 0,4 

50-75% Maioria 1: 1 e 2 4,4 x 6,7 x 1,7 1,1 x 1,2 x 0,2 2,2 x 2,8 x 0,7 

75-100% Maioria 01: 1 ou 
ausente 

2,7 x 2,2 x 1,0 0,5 x 0,5 x 0,1 1,2 x 1,2 x 0,3 

 

 

Lascas fragmentadas ou fragmentos pequenos de lascas e detritos somaram 15% da 

coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas fragmentadas e fragmentos de lascas 

mostraram dimensões mínimas 0,4 x 0,3 x 0,1 cm e máximas 1,6 x 1,5 x 0,4 cm (méd. 0,9 x 

0,7 x 0,2 cm), onde observamos córtex residual de plaqueta somente em 13% das peças 

desta classe, no intervalo de presença 75-100%. Os detritos registraram dimensões 

mínimas 0,5 x 0,3 x 0,1 cm e máximas 1,9 x 1,5 x 0,5 cm (méd. 1,0 x 0,8 x 0,2 cm), onde 

observamos em 15% das peças, córtex residual de bloco e plaqueta, nos intervalos de 

presença 25-100%.  

Os restos brutos representaram 3% da coleção lítica e correspondem, 

aparentemente, a fragmentos de plaquetas que se destacaram naturalmente das paredes do 

abrigo e se partiram ao tocarem o piso ou mesmo de fragmento de blocos, por pisoteio ao 

longo do tempo (antrópico e/ou de animais). Mostraram córtex residual de plaqueta no 

intervalo 75-100%, com dimensões mínimas 0,5 x 0,4 x 0,1 cm e máximas 1,7 x 1,0 x 0,2 cm 

(méd.0,9 x 0,6 x 0,1 cm).  

7.2.1.3 – Demais matérias-primas – Horizonte Recente 

- O quartzo translúcido 

 
O quartzo translúcido representou 8% da coleção lítica no Horizonte Recente entre 

as categorias lascas (66%), estilhaços (14%) e detritos (18%) e resto bruto (2%), onde 

observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar.  

Considerando-se a ausência nas classes núcleo e instrumento, encontramos 

algumas fases da cadeia operatória na indústria lítica produzida a partir desta matéria-prima, 

associadas de maneira marcante a etapas avançadas da fase de façonagem e a fase de 

retoque, a partir dos suportes naturais: cristal e bloco.  

Sobre as lascas reconhecemos o suporte cristal em 23% e o suporte bloco em 18%, 

identificados a partir do córtex residual que se distribuiu entre os intervalos de presença 25-

75%. Desta feita, 59% das lascas observadas não registram córtex residual. Na ausência de 
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lascas corticais, as lascas que apresentam presença de córtex residual no intervalo 50-75% 

registram dimensões entre os intervalos máximos 2,5 x 1,8 x 0,8 cm e mínimos 1,3 x 0,7 x 

0,3 cm. As lascas com presença de córtex residual no intervalo 0-25% mostraram maior 

elaboração, com até 05 negativos na face externa, e provavelmente, associam-se a fases 

mais avançadas da façonagem ou retoque, com dimensões máximas 3,2 x 3,0 x 1,5 cm e 

mínimas 0,9 x 0,6 x 0,2 cm. Lascas elaboradas sem presença de córtex residual também 

foram notadas no intervalo dimensional máximo 2,5 x 2,0 X 0,5 cm. Somente três (03) 

lascas mostraram-se mais largas que longas e notamos o acidente Siret em 02 peças.  

 

Quadro 7.13 – Horizonte Recente: lascas – quartzo translúcido 
Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 2 negativos: 1, 
2, 3 e 4 

2,5 x 2,0 x 0,5 0,5 x 0,5 x 0,1 1,4 x 1,0 x 0,3 

0-25% Maioria 1 negativo: 1,2, 
3 e 5 

3,2 x 3,0 x 1,5 0,9 x 0,6 x 0,2 1,8 x 1,4 x 0,5 

25-50% 01  2,6 x 1,9 x 0,9 - - 

50-75% Maioria 1 negativo: 1 e 3 2,5 x 1,8 x 0,8 1,3 x 0,7 x 0,4 1,7 x 1,1 x 0,5 

 

O volume dos estilhaços e detritos mostrou expressão, compondo em conjunto, 34% 

da coleção lítica sobre esta matéria-prima. Esta observação pode se relacionar a uma 

peculiaridade reconhecida no lascamento do quartzo hialino que pode ser facilmente 

transportada ao lascamento do quartzo translúcido, bem como, pode se relacionar ao grau 

de homogeneidade desta matéria-prima, que, a contar com irregularidades na formação 

cristalina, fissuras e intrusões, no processo de lascamento, pode gerar maior volume de 

refugo.   

As lascas fragmentadas e fragmentos de lascas mostram dimensões mínimas 0,9 x 

0,5 x 0,1 cm e máximas 2,5 x 1,3 x 0,5 cm (méd.1,3 x 0,8 x 0,3 cm), com presença de córtex 

residual de cristal em somente uma peça, no intervalo 50-75%. Os detritos registram 

dimensões mínimas 0,9 x 0,5 x 0,1 cm e máximas 1,7 x 2,0 x 0,8 cm (méd.1,2 x 1,0 x 0,5 

cm), com presença de córtex residual de cristal e bloco, em 18% das peças nesta categoria, 

no intervalo de presença 0-25%.  Observamos duas (02) peças com características de 

casson, tendo como dimensões máximas 2,8 x 1,5 x 1,0 cm. 

A predominância de lascas sem córtex residual nos permite inferir que possivelmente 

as fontes de aprovisionamento desta matéria-prima estariam distantes da área do sítio, e 

assim, as fases iniciais da cadeia operatória, como o aprovisionamento e a abertura do 

suporte (lasca de entame), possivelmente aconteciam fora do S.A. Lapa do Peixe Gordo, 

contudo, consideramos a possibilidade de que uma pequena quantidade fosse transportada 

até o sítio, visto o volume de peças que apresentam córtex residual, incluindo as classes 

das lascas e dos refugos de lascamento.  
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Assim, a partir da leitura da indústria sobre o quartzo translúcido, notamos que suas 

características se aproximam das observadas no lascamento sobre o quartzo hialino neste 

mesmo horizonte no que toca ao domínio tecnológico, o controle no método de lascamento, 

o interesse e investimento na matéria-prima e seu intenso aproveitamento.   

 

- Demais matérias- primas 

 
A matéria-prima quartzo fumê representou 2% da indústria lítica neste horizonte, 

sendo composta por oito (08) lascas, de dimensões máximas 2,7 x 1,6 x 0,4 cm e mínimas 

0,7 x 0,4 x 0,1 cm. Somente uma (01) lasca mostrou presença de córtex residual de cristal 

no intervalo 25-50. Os negativos na face externa equilibram-se entre 01, 02, 03 e 04 

registros. Esta categoria mostrou em comum a pouca espessura em frequentemente lascas 

mais largas que longas.  

A ausência completa de córtex residual – a exceção de uma única peça na classe do 

refugo de lascamento - nos permite inferir que possivelmente as fontes de aprovisionamento 

desta matéria-prima estariam distantes da área do sítio e assim, as fases iniciais da cadeia 

operatória, como o aprovisionamento, a abertura do suporte (lasca de entame), fases da 

debitagem e inicias da façonagem (lascas corticais e semi-corticais), aconteciam fora do 

S.A. Lapa do Peixe Gordo, e desta forma, a matéria-prima chegava ao sítio aparentemente, 

na forma de artefatos praticamente finalizados ou ainda, em suportes amplamente 

transformados.  

Aspectos a serem notados são: a espessura das lascas – com máxima de 0,4cm – e, 

os negativos na face externa das lascas que alcançam até 04 registros. Estes 

apontamentos, associados à ausência de refugo de lascamento, refletem diretamente sobre 

o domínio tecnológico, o controle no método de lascamento, maior interesse, e 

consequentemente maior investimento sobre esta matéria-prima, com intenso 

aproveitamento.  

Todavia o número restrito de peças que representam esta matéria-prima, a leitura 

destes atributos encontra neste horizonte uma atividade de lascamento relacionada a etapas 

finais de façonagem e a fase de retoque, na modalidade unipolar.  

 

A matéria-prima quartzo leitoso registrou duas (02) lascas, de dimensões 1,0 x 0,6 x 

0,2 cm e 0,6 x 0,7 x 0,1 cm, sem presença de córtex residual, não alcançando 

representatividade que alcançasse 1% da indústria lítica. De mesma forma, encontramos o 

sílex, com o registro de somente uma (01) lasca, com dimensões 0,5 x 0,7 x 0,1 cm, sem 

córtex residual, contando com 03 negativos em sua face externa. Em ambas as matérias-
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primas, a amostra muito reduzida nos impediu de uma análise alusiva sobre suas 

utilizações.   

 

7.2.2 - Sítio Arqueológico Lapa do Caboclo 

 

 
A coleção lítica do S.A. Lapa do Caboclo reúne 1.954 peças, sendo que desta 

totalidade, 628 compõem o Horizonte Antigo, e, 1.326 compõem o Horizonte Recente. 

A identificação das matérias-primas destas peças resultou na valiosa observação das 

diferentes expressividades na utilização das mesmas matérias-primas nos Horizontes Antigo 

e Recente126 – um apontamento que se destaca nesta análise diacrônica. São as matérias-

primas identificadas: o quartzo hialino, o quartzito, o quartzo translúcido, o quartzo fumê, o 

quartzo leitoso e o sílex.  

 

Figura 7.18 - Gráfico: Matéria-prima total – 
Horizonte Antigo 

Figura 7.19 - Gráfico: Matéria-prima total – 
Horizonte Recente 

  
 

Apresentamos a seguir, as especificidades de cada matéria-prima associadas aos 

Horizontes Antigo e Recente. 

7.2.2.1 – O Quartzo Hialino 

 

A matéria-prima predominante nos dois horizontes é o quartzo hialino, e a análise 

das coleções líticas efetuada sobre esta matéria-prima mostrou cadeias operatórias com 

semelhanças muito estreitas e raras dissemelhanças entre os horizontes diacrônicos. 

A leitura e análise das coleções sobre o quartzo hialino mostraram intensa atividade 

de lascamento sobre esta matéria-prima, e relacionaram cadeias-operatórias dedicadas à 

produção de artefatos sobre suportes diferentes, entre brutos, brutos de debitagem e 

lascados, gerando lascas de gumes retos e arredondados, peças de gumes retos, retocadas 

                                                 
126 A exceção da matéria-prima sílex, registrada somente no Horizonte Recente, entretanto, registrada em expressão assaz 
restrita, não alcançando representatividade que compusesse 1% da amostra.  
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em bico e com gume côncavo (a partir de pequenos núcleos ou cassons), e, na produção de 

instrumentos bifaciais, em diversas fases: inicialmente, com o aprovisionamento da matéria-

prima, nas etapas de produção: com a presença de núcleos, das fases debitagem, 

façonagem, retoque – incluindo a observação de adelgaçamento, indicativos de 

refrescamento de gumes, e, ao encontrar os instrumentos, a fase de abandono/descarte. A 

técnica de lascamento ocorre, mormente, na modalidade unipolar, mas também registramos 

a debitagem bipolar - muito restritamente - a partir dos suportes naturais cristal 

(majoritariamente) e bloco. Como dessemelhanças nesta matéria-prima, entre os horizontes, 

identificamos somente a presença mais marcante de peças que indicam provável 

refrescamento de gume dos artefatos no Horizonte Antigo, pequenas diferenças 

dimensionais nas classes núcleos, instrumentos e lascas127 e maior expressão de acidentes 

de lascamento no Horizonte Recente.  

Todavia a porcentagem reduzida no conjunto das indústrias, as classes núcleo e 

instrumento, nos dois horizontes, encontram-se bem representadas e expressaram aspectos 

significativos, como por exemplo, o não esgotamento dos núcleos – que se direciona a 

questão do aprovisionamento local – bem como a diversidade dos artefatos, nos 

proporcionando assim, a aproximação dos instrumentos, funcionalidades vicejadas e 

tecnologias utilizadas em suas produções. Faz-se aqui a ressalva que, pelo volume 

quantitativo das classes que abarcam os refugos de lascamento, os instrumentos presentes 

possivelmente não correspondem à totalidade dos instrumentos produzidos no sítio nestes 

horizontes. 

Os dois horizontes registraram na classe das lascas, peças com características 

associadas à fase de debitagem, à fase de façonagem – em etapas inicias, subsequentes e 

avançadas – à fase de retoque, sendo que estas duas últimas sobressaem expressivamente 

frente às associadas à fase de debitagem. Algumas especificidades são notadas como 

lascas com talões esmagados e lascas agulha – possivelmente associadas ao lascamento 

bipolar – por vezes, lascas que indicam refrescamento de gumes, com cornija trabalhada, e, 

ainda, lascas com estigmas que sugerem percussão direta macia, com perfis curvos e 

espessuras muito restritas, que nos sugerem a preparação de artefatos delgados128. 

Registramos na classe das lascas todos os intervalos de presença de córtex residual 

até a sua ausência. O cristal (predominantemente) e o bloco são reconhecidos como 

suportes naturais em uma parcela moderada das peças nesta classe, entretanto 

predominam quantitativamente as lascas sem presença de córtex residual. Considerando o 

                                                 
127 Os núcleos no Horizonte Antigo apresentam dimensões maiores que os núcleos do Horizonte Recente, e o Horizonte 
Recente, as dimensões dos instrumentos são maiores que o Horizonte Antigo, entretanto as lascas correspondentes a 
debitagem no Horizonte Recente apresentam dimensões reduzidas a estas lascas observadas no Horizonte Antigo.  
128 Isnardis (2009).  
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S.A. Lapa do Caboclo como uma possível fonte de aprovisionamento do quartzo hialino, 

este apontamento - apoiado pela presença de várias etapas na sequência de redução no 

processo de produção de artefatos, bem como pelas dimensões associadas entre as lascas 

e o registro de seus negativos - nos sugere uma inter-relação entre as fases de produção. 

Ao unirmos estas características ao volume significativo de refugo de lascamento – uma 

peculiaridade reconhecida no lascamento do quartzo hialino129 - encontramos uma intensa 

atividade de lascamento neste local.  

Assim, a observação sobre estas coleções e suas características nos direciona a 

inferir um grande domínio tecnológico com a aplicação e controle de métodos de lascamento 

diferenciados, onde se nota alto interesse na matéria-prima, gerando alto investimento e 

intenso aproveitamento.  

→ O Horizonte Antigo 

 

O quartzo hialino representou 67% da coleção lítica no Horizonte Antigo, entre as 

categorias núcleo (1%), instrumento (1%), lasca (57%), estilhaço (13%), detrito (27%) e 

restos brutos (1%), onde observamos como técnicas de lascamento a debitagem unipolar, 

mormente, e a debitagem bipolar.  

Registramos núcleos de dimensões máximas 8,7 x 4,1 e 1,6 cm, sendo reconhecido 

em algumas destas peças a debitagem bipolar. Todas as peças com esta classificação 

mostraram presença considerável de córtex residual do suporte natural cristal, e, assim, não 

se encontram esgotadas.  Os instrumentos em quartzo hialino são registrados sobre lasca 

com gumes arredondados e retos (dimensões máximas 3,2 x 2,3 x 1,6 cm e mínimas 1,8 x 

1,8 x 0,6 cm); peças com gumes reto, em bico e côncavo (dimensões máximas 3,3 x 2,3 x 

1,3 cm e mínimas 2,0 x 1,2 x 0,8 cm), e, uma  peça bifacial: ponta de projétil, de dimensões 

4,4 x 3,3 x 0,6 cm. 

Um apontamento interessante se faz da observação dos instrumentos sobre lasca, 

os quais são majoritariamente registrados sobre lascas brutas de debitagem sobre o suporte 

natural cristal, e formam constantemente gumes retos e, mais raramente, gumes 

arredondados. Nestas peças, registramos a presença de córtex residual no intervalo 0-25% 

sobre o suporte natural cristal, salvo um (01) instrumento sobre lasca, de dimensões 2,9 x 

1,3 x 05 cm, o qual registrou presença de córtex residual no intervalo 75-100%, também 

sobre o suporte natural cristal. Sobre a peça bifacial não foi registrada a presença de córtex 

residual. 

                                                 
129 Para aprofundamento sobre tema recomenda-se, entre tantos, a leitura de Prous, A. e Lima, M. A. (1986/1990) e Prous et 

al. 2012. 
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Foto 7.138 - S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Antigo – 

instrumentos: A- gume reto ou côncavo, B- em bico, C – 
arredondado. 

Foto 7.139 - S.A. Lapa do Caboclo: 
Horizonte Antigo – ponta de projétil 

bifacial 

 

 Sobre as lascas, reconhecemos os suportes naturais cristal e bloco, expressos 

respectivamente sobre 27% e 3% das peças, identificados a partir do córtex residual, que se 

distribuiu entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 70% das lascas observadas 

não registram presença de córtex residual. Lascas corticais, aparentemente associadas a 

fases iniciais do processo de lascamento (debitagem),registraram dimensões máximas 4,5 x 

3,5 x 1,5cm e mínimas 1,1 X 0,4 X 0,2 cm. Ainda corticais registramos quatro (04) lascas em 

dimensões reduzidas, com média 0,7 x 0,2 x 0,1 cm. Lascas semi-corticais, sobre o suporte 

natural cristal, surgem com 01, 02 ou até 03 registros de negativos na face externa, de 

dimensões máximas 3,5 x 2,2 x 0,7 cm e mínimas 0,5 x 0,4 x 0,1 cm; se associam, 

possivelmente, a etapas iniciais e subsequentes da fase de façonagem. Lascas que 

apresentam maior elaboração, associadas aparentemente a etapas avançadas da fase de 

façonagem, com registro de 04 ou 05 negativos na face externa, foram percebidas nas 

dimensões máximas 2,9 x 2,7 x 0,6 cm e mínimas 1,1 x 0,6 e 0,1 cm, com rara presença de 

córtex residual, no intervalo 0-25%, onde identificamos o suporte natural cristal - entre estas 

lascas, registramos algumas com intervalos dimensionais reduzidos, geralmente abaixo de 

1,0 cm de comprimento, as quais podem estar associadas à fase de retoque.  

  
Fotos 7.140 e 7.141– S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Antigo: lascas associadas à fase de 

retoque e em detalhe uma lasca de perfil curvo, associada a adelgaçamento 
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Inseridos ainda em possíveis etapas avançadas da fase façonagem, apontamos três 

(03) lascas, com dimensões máximas 1,7 X 1,2 X 0,3 cm e mínimas 1,3 x 0,9 x 0,1 cm, 

completamente descorticadas, todas registrando de 03 negativos na face externa, que, a 

contar com estigmas lidos, sugerem o emprego de percutores macios130. Observamos, 

ainda, uma (01) lasca com 03 negativos na face externa e presença de córtex residual no 

intervalo 0-25%, com o perfil bastante curvo, de dimensões 2,1 x 1,5 x 0,2 cm. Pelo menos 

três (03) lascas foram reconhecidas como lascas de refrescamento, registrando como 

dimensões máximas 1,9 x 0,9 x 0,3 cm.  Notamos algumas lascas com esmagamento no 

talão, lascas mais largas que longas, lascas agulhas e o acidente Siret foi percebido 

somente em duas (02) peças.  

 

Quadro 7.14 – S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Antigo: lascas – quartzo hialino 

Córtex residual % Negativos Máxima 
(cm) 

Mínimas (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 02 negativos: 
01, 02, 03, 04,05 

2,8 x 2,7 x 
0,8 

0,3 x 0,3 x 0,1 1,1 x 0,8 x 0,2 

0-25% Maioria 02 negativos: 
01, 02, 03, 04,05 

3,7 x 3,2 x 
1,2 

0,6 x 0,3 x 0,1 1,7 x 1,2 x 0,4 

25-50% Maioria 01 negativos: 01 
02 e 03 

2,7 x 1,1 x 
0,6 

0,8 x 0,5 x 0,1 1,7 x 0,8 x 0,3 

50-75% Maioria 01 negativos: 01 
02 e 03 

3,5 x 2,2 x 
0,7 

0,5 x 0,4 x 0,1 1,6 x 1,1 x 0,4 

75-100% Maioria sem negativo, 
01 e 02 

4,5 x 3,5 x 
1,5 

0,7 x 0,3 x 0,1 1,7 x 1,2 x 0,4 

 

 O volume dos estilhaços e detritos mostrou expressão, compondo respectivamente 

19% e 20% da coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas fragmentadas e 

fragmentos de lascas mostraram dimensões máximas 2,4 x 1,5 x 0,7 cm e mínimas 0,3 x 0,2 

x 0,1 cm (méd.1,0 x 0,7 x 0,2 cm), e somente 17% das peças nesta classe apresentaram 

córtex residual, do suporte natural cristal, no intervalo 25-100%. Os detritos registram 

dimensões máximas 2,9 x 1,7 x 1,1 cm e mínimas 0,3 x 0,1 x 0,1 cm e (méd.1,1 x 0,6 x 0,3 

cm), apresentando córtex residual do suporte natural cristal em 27% das peças, entre os 

intervalos de presença de ausente a totalmente cortical. Observamos nove (09) peças com 

características de casson, de dimensões máximas 2,1 x 1,7 x 1,1 cm. 

→ O Horizonte Recente 

 

O quartzo hialino representou 61% da coleção lítica no Horizonte Recente entre as 

categorias núcleo (1%), instrumento (3%), lasca (55%), estilhaço (19%), detrito (20%) e 

                                                 
130 Os estigmas observados que encontram esta percepção do uso de percussão direta macia se fazem geralmente pelo 

reconhecimento de peças pouco espessas com a porção distal muito fina, onde reconhecemos talões não muito espessos, 

bulbos difusos e presença de lábio bem marcado na porção posterior do talão.  
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restos brutos (2%). Nessa matéria-prima, observamos como técnicas de lascamento a 

debitagem unipolar, mormente, e a debitagem bipolar. Neste horizonte se destaca a pureza 

do quartzo hialino observado.   

Registramos núcleos de dimensões máximas 3,3 x 2,7 e 1,8 cm, em seus eixos 

morfológicos, que, majoritariamente, não se mostram esgotados, sendo reconhecida a 

presença considerável de córtex residual do suporte natural cristal. Em um desses núcleos, 

observamos, em uma pequena porção, a pátina de água.   

Os instrumentos em quartzo hialino 

se traduzem em lascas (dimensões 

máximas 4,7 x 3,2 x 1,4 cm e 

mínimas 2,2 x 1,0 x 0,3 cm), entre 

esses, encontramos duas peças 

com estigmas de lascamento 

bipolar - sendo estas mais 

espessas; e, uma peça retocada em 

bico (2,2 x 2,1 x 0,6 cm). Os 

instrumentos sobre lasca mostram 

gumes retos, arredondados e um 

deles,      gume côncavo,         com  

 

 

Foto 7.142 – S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte 
Recente -  instrumento 

dimensões gerais entre 1,4 - 2,3 cm, podendo ser notado em um bordo lateral ou nos dois 

bordos laterais, ou, ainda, por todo um bordo lateral, alcançando também a porção distal da 

lasca. Nestes instrumentos, o córtex está ausente ou no intervalo mínimo de 0-25% (cristal) 

em 70% destes artefatos, os outros 30% se distribuem entre semi-corticais ou corticais na 

mesma proporção. Registramos em um dos instrumentos sobre lasca a presença de pátina 

de água.  

 

  
Foto 7.143 e 7.144– S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Recente -  instrumentos 
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Sobre as lascas, reconhecemos os suportes naturais cristal e bloco, expressos 

respectivamente em 34% e 2% das peças, identificados a partir do córtex residual, que se 

distribuiu entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 64% das lascas observadas 

não registram córtex residual. Lascas corticais, aparentemente associadas a fases iniciais 

do processo de lascamento (debitagem), registraram como dimensões máximas 2,9 x 1,7 x 

0,7 cm e mínimas 1,1 x 0,4 x 0,2 cm. Ainda corticais registramos lascas em dimensões 

reduzidas (< 1,0 cm de comprimento), de maneira pouco expressiva (06 ocorrências com 

dimensões médias 0,8 x 0,7 x 0,2 cm).  Lascas semi-corticais, sobre o suporte natural 

cristal, surgem com 01, 02 ou até 03 registros de negativos na face externa, de dimensões 

máximas 4,7 x 2,9 x 1,0 cm e mínimas 0,5 x 0,3 x 0,1 cm, se associam, possivelmente, a 

etapas iniciais e subsequentes da fase de façonagem. 

Lascas que apresentam maior elaboração, associadas aparentemente a etapas 

avançadas da fase de façonagem, alcançaram dimensões máximas de 5,0 x 3,0 x 0,8 cm e 

mínimas 0,9 x 0,5 x 0,1 cm, majoritariamente com 04 ou 05 negativos na face externa, não 

apresentando córtex residual, em maioria. E, nos raros casos em que surge, este está 

registrado no intervalo presencial 0-25% sobre o suporte natural cristal - entre estas lascas, 

registramos algumas com intervalos dimensionais reduzidos, geralmente abaixo de 1,0 cm 

de comprimento, as quais podem estar associadas à fase de retoque. 

 

 

Fotos 7.145 e 7.146 - S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Recente: lascas em dimensões 
reduzidas associadas a etapas finais de façonagem e/ou retoque e em detalhe uma lasca de 

perfil curvo, associada a adelgaçamento 
 

 Relacionadas à fase de façonagem, uma lasca semi-cortical (4,7 x 1,8 x 0,3 cm, 

suporte natural cristal a 50%) e outras duas lascas (5,0 x 1,8 x 0,3 cm e 2,2 x 1,4 x 0,2 cm, 

sem córtex residual), com respectivamente 02, 05 e 05 registros de negativos na fase 

externa, apresentaram estigmas que sugerem o emprego de percutores macios. 

Registramos uma (01) lasca com 05 negativos na face externa, sem presença de córtex 

residual, que se destacou pelo perfil bastante curvo, de dimensões 1,1 x 0,7 x 0,2 cm.  Pelo 

menos três (03) lascas foram reconhecidas como lascas de refrescamento, registrando 



193 

 

como dimensões máximas 2,3 x 2,2 x 0,5 cm, sendo reconhecida presença de pátina de 

água em uma dessas lascas.  

Notamos ainda que, em 3% desta categoria, as peças apresentam córtex residual 

(suporte natural cristal) na porção distal, lateral e no talão (este em maioria). Nota-se ainda 

uma tendência das lascas a serem mais largas que longas. Ainda digna de registro é a 

presença de lascas agulha (2%) – características do lascamento bipolar, o acidente Siret 

(21%) - e a ocorrência de pátina indicativa de ação da água (4%).   

 

Quadro 7.15 – S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Recente: lascas – quartzo hialino 
Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria em 01, 02 e 03: 
01,02,03,04, e 05 

4,3 x 3,0 x 0,9 0,2 x 0,2 x 00,1 1,2 x 1,0 x 0,3 

0-25% Maioria em 01, 02 e 03: 
01, 02, 03,04, e 05 

5,0 x 2,8 x 1,4 0,5 x 0,5 x 0,1 1,6 x 1,2 x 0,4 

25-50% Maioria 01 e 02: 01,02 
03 e 05 

4,7 x 2,9 x 1,0 0,5 x 0,3 x 0,1 1,6 x 1,1 x 1,3 

50-75% Maioria 01 negativos: 
01,02 e 03 

2,8 x 2,4 x 0,8 0,6 x 0,6 x 0,1 1,7 x 1,2 x 0,4 

75-100% Maioria sem negativo e 
01 

2,9 x 1,7 x 0,7 0,5 x 0,4 x 0,1 1,5 x 0,9 x 0,3 

 

 O volume dos estilhaços e detritos sobre o quartzo hialino mostrou expressão, 

compondo respectivamente 13% e 27% da coleção lítica sobre esta matéria-prima. As 

lascas fragmentadas e fragmentos de lascas mostram dimensões máximas 2,5 x 1,8 x 0,7 

cm e mínimas 0,4 x 0,4 x 01 cm (méd. 1,1 x 0,7 x 0,2 cm), e somente 12% das peças nesta 

classe apresentaram córtex residual, do suporte natural cristal, no intervalo 25-100%. Nesta 

categoria efetuamos o registro de pátina de água em 04 peças.  Os detritos, que 

ultrapassam os estilhaços quantitativamente, registram dimensões máximas 3,0 x 2,4 x 1,4 

cm e mínimas 0,4 x 0,2 x 0,1 cm (méd.1,2 x 0,8 x 0,4 cm). Em 21% dessas peças, vê-se 

córtex residual dos suportes naturais cristal e bloco (este último com 01 registro), entre 

intervalos de presença de 25% a totalmente cortical. Nesta categoria efetuamos o registro 

de pátina de água em 07 peças. Observamos pelo menos treze (13) peças com 

características de casson, de dimensões máximas 3,5 x 1,7 x 1,7 cm. 

 Os restos brutos representaram 2% da coleção lítica sobre esta matéria-prima, neste 

horizonte, e compõem-se mormente por drusas fragmentadas de dimensões médias 1,4 x 

0,6 x 0,4 cm, completamente corticais.  

7.2.2.2 – O Quartzito 

 
A leitura e análise das coleções líticas sobre o quartzito dos horizontes Antigo e 

Recente do S.A. Lapa do Caboclo nos direcionou ao reconhecimento da cadeia operatória 
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destinada à produção de artefatos retocados sobre o suporte natural plaqueta, onde 

reconhecemos as fases façonagem e retoque - sobressaindo-se esta última, e, indicativos 

de outra cadeia operatória, aparentemente dedicada à produção de lascas sobre blocos, 

que, embora não oferecesse elementos para uma caracterização satisfatória, foi registrada 

discretamente na fase da debitagem. Como técnica de lascamento, observamos nesta 

indústria, a debitagem unipolar.   

A ausência de núcleos nas coleções sobre esta rocha é uma característica de 

indústrias que se dedicam a produção de artefatos sobre plaqueta, onde os produtos finais 

geralmente são muito próximos ao suporte inicial. A classe dos instrumentos foi reconhecida 

somente no Horizonte Recente, e assim, encontramos a sugestão131 da descontinuidade 

espacial entre as etapas de produção e uso no Horizonte Antigo. 

 A maior expressão nos horizontes foi registrada na classe das lascas, e, 

apresentaram características muito semelhantes, sendo apontadas poucas diferenças, 

geralmente associadas a dimensões132.  Nos dois horizontes registramos sobre as lascas 

todos os intervalos de presença de córtex residual até a sua ausência. O que se nota, 

sobretudo, é uma correspondência no aumento da frequência de lascas de acordo com o 

avanço da produção: lascas que se associam a fases de debitagem e fases iniciais de 

façonagem estão presentes de maneira restrita, lascas com maior elaboração associadas a 

fases mais avançadas da façonagem - com até 04-05 registros de negativos na face externa 

- registraram aumento na frequência e lascas que correspondem aparentemente ao retoque, 

são maioria. Atenciosamente, em conjunto a esta observação e às dimensões registradas, 

podemos sugerir uma inter-relação entre as fases de produção presentes nesta cadeia 

operatória. Encontramos nos dois horizontes lascas que guardam córtex residual do suporte 

natural plaqueta no talão e/ou na porção distal em sua face externa, e/ou perfil curvo nesta 

mesma porção.  

Nas indústrias sobre esta matéria-prima, os suportes naturais utilizados foram a 

plaqueta (predominantemente) e bloco, reconhecidos em uma parcela significativa das 

peças na classe das lascas, entretanto predominam as lascas sem córtex residual. Também 

os refugos de lascamento mostram-se majoritariamente sem córtex residual, e, assim, 

compreendemos que possivelmente as fontes de aprovisionamento desta matéria-prima não 

eram locais. Neste apontamento, duas observações se fazem interessantes: o quartzito 

disponível na área do sítio, considerado com baixa/média aptidão ao talhe133, não 

corresponde à maioria do quartzito observado na indústria, que registrou alta aptidão ao 

                                                 
131 Todavia o S.A. Lapa do Caboclo registrar a maior área de escavação entre os sítios em estudo é preciso considerar que 
campanhas seguintes de investigação possam trazer novas informações.  
132 No Horizonte Recente as lascas atribuídas a fases iniciais de produção, como debitagem ou em etapas iniciais da 
façonagem, apresentaram dimensões mais aumentadas frente às lascas assim reconhecidas no Horizonte Antigo.  
133 Capítulo 5 – Subcapítulo 5.2.5.  
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talhe. Entretanto, o único instrumento identificado no Horizonte Recente mostrou média 

aptidão ao talhe. Desta feita, em questões de captação desta matéria-prima, 

compreendemos que certa quantidade deste quartzito com alta aptidão ao talhe fosse 

transportada até o sítio, inicialmente transformado, para a produção de instrumentos, mas 

não descartamos que o quartzito local também pudesse ser utilizado.  

Os atributos analisados e suas interpretações nas coleções sobre o quartzito, 

acrescidos da observação de lascas relacionadas principalmente a fases avançadas de 

façonagem e também de retoque, bem como possíveis inter-relações entre as fases de 

produção e a baixa significância de refugos de lascamento, nos direcionam a considerar o 

domínio tecnológico sobre esta matéria-prima, observando-se interesse e aproveitamento 

nos dois horizontes cronológicos, a partir do controle no método de lascamento e 

investimento na produção de artefatos.  Ressaltamos que, embora estas características 

sejam atribuídas aos dois horizontes cronológicos, percebemos no Horizonte Recente 

aspectos de aproveitamento mais significativos que na indústria do Horizonte Antigo e esta 

questão tornou-se interessante por ser mesmo neste horizonte que registramos a diminuição 

no uso do quartzito.  

A seguir, serão detalhadamente descritas as indústrias sobre esta matéria-prima de 

acordo com o horizonte cronológico.  

→ O Horizonte Antigo 

 

O quartzito representou 22% da coleção lítica no Horizonte Antigo entre as 

categorias lasca (77%), fragmentos de lascas e lascas fragmentadas (11%), detrito (9%) e 

restos brutos (3%), onde observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar. 

Sobre esta matéria-prima notamos graus diferenciados de homogeneidade, coesão e 

granulometria, observando-se alta e média aptidão ao lascamento, entre as colorações 

cinza, bege, rosa, branco, grená, creme. 

Nas lascas, reconhecemos os suportes naturais plaqueta e bloco, expressados 

respectivamente sobre 24% e 6% das peças, identificados a partir do córtex residual que se 

distribuiu entre os intervalos de presença 25-100% - ressalta-se que os maiores intervalos 

de presença de córtex residual estavam geralmente associados ao suporte bloco. Desta 

feita, 70% das lascas observadas não registram córtex residual. Lascas corticais (75-100%), 

possivelmente associadas à fase de debitagem surgiram sobre bloco, em restrita 

representatividade, com dimensões máximas 3,7 x 3,5 x 1,3 cm e mínimas 0,8 x 0,5 x 0,1 

cm. Sinalizamos que algumas destas lascas, de dimensões e espessuras reduzidas, podem 

estar relacionadas possivelmente proximidade do suporte natural ao objeto final e assim se 

conectarem com fases finais e não iniciais da produção. Notamos lascas aparentemente 
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associadas a etapas inicias de façonagem, com presença no intervalo mínimo ou ausência 

de córtex residual em baixa representatividade, com dimensões máximas 2,6 x 2,7 x 0,6 cm 

e ainda lascas mais elaboradas, apresentando entre 03 ou 04 registros de negativos na face 

externa e presença no intervalo mínimo ou ausência de córtex residual entre as dimensões 

máximas 3,2 x 3,2 x 0,5 cm e mínimas 1,1 x 0,9 x 0,2 cm. Lascas com aspectos 

semelhantes, entretanto, de dimensões restritas (≤ 1,0 cm de C e 0,1 de E), aparentemente 

se associam à fase de retoque e surgem em baixa representação quantitativa. 

Frequentemente encontramos lascas mais largas que longas e lascas de espessura bem 

reduzida. Estão ainda presentes, lascas com presença de córtex residual do suporte natural 

plaqueta na porção distal da face externa, e, perfil curvo nesta mesma porção.  

 

Quadro 7.16 – S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Antigo: lascas – quartzito 

Córtex residual 
% 

Negativos Máxima 
(cm) 

Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 02 e 01 negativo: 
01 02,03 e 04 

3,6 x 2,6 x 
0,5 

0,4 x 0,2 x 0,1 1,3 x 1,0 x 0,2 

0-25% Maioria 02 negativos: 01 
02,03 e 04 

3,7 x 3,2 x 
0,9  

0,6 x 0,5 x 0,1 1,8 x 1,6 x 0,3 

25-50% Maioria 01 negativos: 01 
e 02 

1,5 x 1,4 x 
0,4 

1,0 x 0,9 x 0,1 1,3 x 1,2 x 0,3 

50-75% 02 2,6 x 2,7 x 
0,6 

2,3 x 2,7 x 0,6 2,5 x 2,2 x 0,6 

75-100% Ausente 3,7 x 3,5 x 
1,3 

0,8 x 0,5 x 0,2 2,2 x 1,8 x 0,5 

 

Lascas fragmentadas ou fragmentos de lascas e detritos somaram 20% da coleção 

lítica sobre esta matéria-prima. As lascas fragmentadas e fragmentos de lascas mostram 

dimensões máximas 1,9 x 1,4 x 0,3 cm e mínimas 0,7 x 0,4 x 0,1 cm (méd. 1,2 x 0,8 x 0,2 

cm), observando-se córtex residual do suporte natural plaqueta somente em 6% das peças 

desta classe, no intervalo de presença 75-100%. Os detritos registram dimensões máximas 

2,8 x 2,1 x 1,0 cm e mínimas 0,6 x 0,4 x 0,1 cm e (méd.1,4 x 0,9 x 0,3 cm), onde 

observamos em 14% das peças, presença de córtex residual do suporte natural bloco, no 

intervalo de presença 75-100%.  

Os restos brutos compõem 3% da coleção lítica e correspondem, aparentemente, a 

fragmentos de plaquetas que se destacaram naturalmente das paredes do abrigo e se 

partiram ao tocarem o piso ou mesmo, de fragmento de blocos, por pisoteio ao longo do 

tempo (antrópico e/ou de animais). Mostraram, majoritariamente, córtex residual do suporte 

natural bloco no intervalo 75-100% e dimensões máximas 3,8 x 1,7 x 1,1 cm e mínimas 1,3 x 

0,9 x 0,3 cm (méd.2,5 x 1,3 x 0,6 cm).  
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→ O Horizonte Recente 

 

O quartzito representou 13% da coleção lítica no Horizonte Recente, entre as 

categorias instrumento (2%), lasca (74%), fragmentos de lascas e lascas fragmentadas 

(6%), detritos (6%) e restos brutos (12%), onde observamos como técnica de lascamento, a 

debitagem unipolar. Sobre esta matéria-prima notamos graus diferenciados de 

homogeneidade, coesão e granulometria, observando-se alta e média aptidão ao 

lascamento, entre as colorações cinza, rosa, branco, grená e creme. 

         O instrumento 

registrado traduz-se em um 

artefato de seção plano-

convexa, sobre plaqueta, 

em quartzito de média 

aptidão ao talhe. Com 

dimensões 12,6 x 5,6 x 3,1 

cm, registra córtex residual 

do suporte natural plaqueta 

em sua “porção convexa” 

no intervalo 0-25%, e 

completamente cortical em 

sua “porção plana”.  

 

 
Fotos 7.147 e 7.148 – S.A. Lapa do caboclo instrumento de seção 

plano-convexo 

Nas lascas reconhecemos os suportes naturais plaqueta e bloco, expressos 

respectivamente sobre 29% e 12% das peças, identificados a partir do córtex residual que 

se distribuiu entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 59% das lascas 

observadas não registram córtex residual. Lascas corticais, associadas aparentemente a 

fases iniciais de lascamento (debitagem), surgiram majoritariamente sobre o suporte natural 

bloco, nas dimensões máximas 3,1 x 1,4 x 0,3 cm e mínimas 1,0 x 1,4 x 0,3 cm, e, sobre 

plaqueta, com dois registros de dimensões 5,0 x 3,9 x 1,2 cm e 3,3 x 3,9 x 0,5 cm. 

Sinalizamos que, algumas destas lascas, de dimensões e espessuras reduzidas podem 

estar relacionadas possivelmente a proximidade do suporte natural ao objeto final e assim 

se conectarem com fases finais e não iniciais da produção. Lascas que possivelmente 

correspondem a etapas iniciais de façonagem estão presentes em baixa significância 

quantitativa (dimensões máximas 5,0 x 5,4 x 1,8 cm), e lascas mais elaboradas, que 

possivelmente correspondem a etapas mais avançadas da façonagem, com dimensões 

máximas 5,6 x 3,5 x 1,4 cm, são notadas em alta expressividade, bem como lascas que se 

associam aparentemente à fase de retoque. Lascas que apresentaram porção distal ou talão 
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corticais representaram 16% em intervalos dimensionais máximos 3,5 x 3,4 x 0,6 cm e 

mínimos 0,9 x 0,8 x 0,2. Frequentemente encontramos lascas mais largas que longas, 

sendo o acidente Siret registrado de maneira muito discreta – em somente 03 lascas.  

 

Quadro 7.17 – S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Recente: lascas – quartzito 

Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 02 negativos: 01, 
02,03 e 04 

3,2 x 3,8 x 
0,8 

0,5 x 0,2 x 0,1 1,4 x 1,3 x 0,3 

0-25% Maioria 02 negativos: 01, 
02,03, 04 e 05 

5,6 x 3,5 x 
1,4 

0,7 x 0,8 x 0,1 1,8 x 1,8 x 0,4 

25-50% Maioria 01 negativos: 01, 
02 e 03 

2,4 x 3,0 x 
0,8 

1,1 x 1,2 x 0,3 1,7 x 2,2 x 0,5 

50-75% Maioria 01 negativos: 01, 
02 e 03 

5,0 x 5,4 x 
1,8 

1,0 x 1,1 x 0,2 2,6 x 2,6 x 0,7 

75-100% Ausente e 04 5,0 x 3,9 x 
1,2 

1,0 x 1,1 x 0,1 2,4 x 1,9 x 0,4 

 

Lascas fragmentadas ou fragmentos pequenos de lascas e detritos somaram 12% da 

coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas fragmentadas e fragmentos de lascas 

mostram dimensões máximas 3,0 x 1,4 x 0,2 cm e mínimas 0,7 x 0,4 x 0,1(méd.1,4 x 0,9 x 

0,2 cm), onde observamos córtex residual do suporte natural bloco somente em 15% das 

peças, no intervalo de presença 25-75%. Os detritos registram dimensões e máximas 1,9 x 

2,4 x 0,9 cm e mínimas 0,9 x 0,4 x 0,1 cm (méd.1,4 x 1,1 x 0,4 cm), onde observamos em 

17% peças, córtex residual dos suportes naturais bloco e plaqueta, nos intervalos de 

presença 25-75%.  

Os restos brutos representaram 12% da coleção lítica e correspondem, 

aparentemente, a fragmentos de plaquetas que se destacaram naturalmente das paredes do 

abrigo e se partiram ao tocarem o piso ou mesmo de fragmento de blocos, por pisoteio ao 

longo do tempo (antrópico e/ou de animais). Mostraram córtex residual dos suportes 

naturais plaqueta e bloco, nos intervalos 75-100% ou totalmente cortical, dimensões 

máximas 6,0 x 5,0 x 4,0 cm e mínimas 0,6 x 0,5 x 0, 1 cm (méd. 2,4 x 1,7 x 0,7 cm).  

 

7.2.2.3 – O Quartzo Translúcido 

 

Uma diferença quantitativa marcante entre os dois horizontes surge sobre a matéria-

prima quartzo translúcido. Considerando sua captação local, a indústria sobre esta matéria-

prima surge timidamente no Horizonte Antigo, muito restrita, como que a prova sobre sua 

qualidade do lascamento ou qualidade funcional. Sem núcleos ou instrumentos, as classes 

de maior destaque estão associadas a refugos de lascamento e restos brutos, registrando-

se baixa significância quantitativa de lascas – onde notamos, entretanto, o 
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aprovisionamento, considerado como local; fases de produção relacionadas à debitagem; de 

maneira mais marcante peças que possivelmente correspondam a etapas da fase de 

façonagem; e, lascas de retoque. No Horizonte Recente, em quantidade bem mais 

significativa, encontramos sobre esta matéria-prima a cadeia operatória aparentemente 

destinada à produção de instrumentos sobre lascas (brutos de debitagem ou retocados, em 

diversas fases: o aprovisionamento; as fases de produção – discreta na debitagem (abertura 

do suporte/lascas de entame); na fase de façonagem em etapas iniciais, subsequentes e 

avançadas, esta última, em maior expressão na indústria; a fase de retoque, um tanto 

limitada; até o descarte com a presença de um instrumento sobre lasca134.Um fator comum 

averiguado nos dois horizontes para esta matéria-prima se fez do volume de refugo de 

lascamento. Em porcentagens significativas nas coleções, esta observação pode ser 

entendida como uma peculiaridade reconhecida no lascamento do quartzo hialino que pode 

ser facilmente transportada ao lascamento do quartzo translúcido, ou/também ainda, ser 

reflexo da qualidade de lascamento desta matéria-prima que se mostra menos homogênea, 

com intrusões e afins.  

Dessemelhanças foram observadas na técnica de lascamento, sendo reconhecida 

Horizonte Antigo a debitagem unipolar, e, no Horizonte Recente a debitagem unipolar e a 

bipolar – de maneira discreta. Os suportes naturais utilizados em ambos os horizontes foram 

o cristal e o bloco, entretanto, o Horizonte Recente mostrou amplamente maior porcentagem 

de córtex residual na classe das lascas.  

Assim, a partir da leitura das características das indústrias sobre o quartzo 

translúcido, compreendemos nos dois horizontes o domínio tecnológico e o tratamento 

zeloso em seu aproveitamento, levando em conta, entretanto, a intensificação de seu 

lascamento no Horizonte Recente – este horizonte, inclusive, mostrou características de 

fases de produção muito próximas às observadas nas indústrias sobre o quartzo hialino 

neste mesmo sítio.  

As coleções líticas presentes nestes horizontes e suas particularidades são a seguir 

apresentadas. 

→ O Horizonte Antigo 

 

O quartzo translúcido representou 4% da coleção lítica no Horizonte Antigo entre as 

categorias lasca (25%), estilhaço (1%), detrito (36%) e restos brutos (36%), onde 

observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar.  

                                                 
134 Fazemos aqui a ressalva que pelos elementos observados na indústria deste horizonte, o instrumento presente pode não 

corresponder à totalidade dos instrumentos produzidos no sítio neste horizonte. 
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Sobre as lascas reconhecemos os suportes naturais cristal e bloco expressados 

respectivamente sobre 57% e 14%, das peças, identificados a partir do córtex residual que 

se distribuiu entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 29% das lascas 

observadas não registram córtex residual. Somente uma (01) lasca cortical, aparentemente 

associada a fases iniciais do processo de lascamento (debitagem/lasca de entame), surgiu 

sobre o suporte natural cristal, com dimensões 2,9 x 2,6 x 0,7 cm.  Lascas também corticais 

(75-100%), todavia em dimensões reduzidas, são encontradas em cristal e em bloco entre 

as dimensões 1,0 x 1,1 x 0,2 cm e 0,9 x 1,3 x 0,2 cm, mais largas que longas. Duas (02) 

lascas, percebidas com maior elaboração - uma com intervalo de córtex residual 50-75% e a 

outra sem córtex residual – aparentemente associam-se a fase de façonagem, com 03 e 04 

negativos na face externa, de dimensões 2,0 x 1,6 x 0,5 cm e 1,3 x 0,9 x 0,5 cm. Com uma 

indústria reduzida, somente uma lasca foi associada a fases finais de façonagem e/ou 

retoque (ou ainda, pode relacionar-se com limpeza de plano de percussão), de espessura 

muito reduzida, com córtex residual de cristal no intervalo 0-25%, de dimensões 0,8 X 0,5 x 

0,1 cm.    

 

Quadro 7.18 – S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Antigo: lascas – quartzo translúcido 

Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente 03 e 04  2,0 x 1,6 x 0,5 1,3 x 0,9 x 0,5 1,7 x 1,3 x 0,5 

0-25% 01 0,8 x 0,5 x 0,1 - - 

50-75% 01  1,4 x 0,6 x 0,3 - - 

75-100% Sem negativos 2,9 x 1,6 x 0,5 0,9 x 1,1 x 0,2 1,7 x 1,3 x 0,5 

 

O volume dos estilhaços e detritos mostrou expressão, compondo respectivamente 

3% e 36% da coleção lítica sobre esta matéria-prima. Registramos somente uma lasca 

fragmentada, de dimensões 1,2 x 0,8 x 0,4 cm, com presença de córtex residual do suporte 

natural cristal no intervalo presencial 50-75%. Os detritos, categoria com destaque de 

volume quantitativo dos refugos de lascamento, registraram dimensões mínimas 1,3 x 0,6 x 

0,5 cm e máximas 2,7 x 1,4 x 0,7 cm (méd.1,4 x 0,7 x 0,4 cm), com presença de córtex 

residual do suporte natural cristal em 83% das peças nesta categoria, entre intervalos de 

presença 25-100%. Observamos uma (01) peça com características de casson de 

dimensões máximas 2,7 x 1,0 x 0,6 cm e duas (02) peças correspondem a fragmentos de 

drusas, que aparentemente foram deixados após tentativa de lascamento de dimensões 2,7 

x 1,4 x 0,7 cm e 1,3 x 0,6 x 0,5 cm.  

Os restos brutos são também significativos quantitativamente. Representando 36% 

desta indústria, surgiram sobre o cristal - associados a drusas fragmentadas – e fragmentos 

de bloco, com dimensões máximas 4,5 x 2,2 x 1,8 cm e mínimas 0,6 x 0,5 x 0,5 cm.  
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→ O Horizonte Recente 

 

O quartzo translúcido representou 17% da coleção lítica no Horizonte Recente entre 

as categorias instrumento (0,5%), lascas (46,5%), estilhaços (5%), detritos (32%) e restos 

brutos (16%), onde observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar e 

raramente a debitagem bipolar.  

Registramos um instrumento sobre o quartzo translúcido, identificado sobre lasca, de 

dimensões 3,5 x 1,9 x 0,8 cm, o qual apresentou estigmas de lascamento bipolar. Neste 

artefato, o suporte natural bloco, foi observado a partir do córtex residual que surgiu no 

intervalo presencial 0-25%.  

Sobre as lascas reconhecemos os suportes naturais cristal e bloco, expressados 

respectivamente sobre 52% e 7% das peças, identificados a partir do córtex residual que se 

distribuiu entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 41% das lascas observadas 

não registram córtex residual. Lascas corticais ou semi-corticais, possivelmente associadas 

a fases iniciais do processo de lascamento (debitagem/lasca de entame), surgem em 

dimensões máximas 6,0 x 4,9 x 2,6 cm e mínimas 2,7 x 1,6 x 0,7 cm, entre essas, 

percebemos estigmas de lascamento bipolar. Lascas também corticais (75-100%), todavia 

em dimensões reduzidas, são encontradas em cristal e bloco nas dimensões máximas 1,9 x 

1,4 x 0,5 cm e mínimas 0,5 x 0,5 x 0,1 cm. Lascas semi-corticais, sobre o suporte natural 

cristal, surgem com 01 e 02 registros de negativos na face externa, de dimensões máximas 

3,4 x 3,2 x 2,2 cm e mínimas 1,0 x 0,5 x 0,3 cm, se associam, possivelmente, a etapas 

iniciais e subsequentes da fase de façonagem. Lascas percebidas com maior elaboração, 

associadas aparentemente a etapas mais avançadas da fase de façonagem, mostram 

expressão quantitativa e surgem com o intervalo mínimo ou ausência de córtex residual, 

apresentando até 03 ou 05 negativos na face externa, em dimensões máximas 3,6 x 3,3 x 

1,0 cm e mínimas 1,2 x 0,8 x 0,1 cm. Lascas de dimensões de comprimento menor ou igual 

a 1,0 cm, descorticadas, surgem em pouca expressividade e se associam, aparentemente, a 

fase de retoque (méd. 0,9 x 0,8 x 03 cm).  

Identificamos o acidente Siret em 4% das peças nesta categoria, presença de lascas 

agulha, e especificidades como impregnações sedimentares e incrustações (3%).   

 

Quadro 7.19 – S.A. Lapa do Caboclo: Horizonte Recente: lascas – quartzo translúcido 

Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 02: 01, 02, 03 e 
05 

3,4 x 2,4 x 1,1 0,5 x 0,3 x 0,1 1,6 x 1,2 x 0,4 

0-25% Maioria 01: 01, 02, 03 e 
05 

4,6 x 3,3 x 1,0 0,6 x 0,5 x 0,1 1,8 x 1,4 x 0,5 

25-50% Maioria 01: 01, 02 e 03 3,4 x 3,2 x 2,2 1,0 x 0,5 x 0,3 1,9 x 1,6 x 0,7 

50-75% Maioria 01: 01e 03 3,0 x 2,5 x 0,8 1,1 x 0,7 x 0,5 2,1 x 1,4 x 0,7 
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Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

75-100% Maioria sem negativos: 
01 e 02 

6,0 x 4,9 x 2,6 0,5 x 0,5 x 0,1 2,0 x 1,4 x 0,5 

 

O volume dos estilhaços e detritos sobre o quartzo translúcido mostrou expressão, 

compondo respectivamente 5% e 32% da coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas 

fragmentadas e fragmentos de lascas mostram dimensões máximas 2,5 x 1,5 x 0,5 cm e 

mínimas 0,9 x 0,7 x 0,1 cm (méd.1,5 x 1,1 x 0,3 cm), onde observamos córtex residual do 

suporte natural cristal em 64% das peças, no intervalo presencial 25-100%. Os detritos, 

categoria com destaque de volume quantitativo dos refugos, registram dimensões máximas 

3,8 x 2,5 x 1,7 cm e mínimas 0,5 x 0,4 x 0,1 cm (méd.1,7 x 1,1 x 0,5 cm), onde observamos 

córtex residual de cristal e bloco, em respectivamente 67% e 6% das peças nesta categoria, 

entre intervalos que variaram de 25-100%. Observamos oito (08) peças com características 

de casson com dimensões máximas 3,2 x 2,5 x 1,7 cm e mínimas 2,0 x 1,6 x 1,0 cm.  

Os restos brutos representaram 16% da coleção lítica sobre esta matéria-prima 

surgiram sobre o cristal - associados a drusas fragmentadas - e sobre fragmentos de bloco, 

com dimensões máximas 5,1 x 2,7 x 2,5 cm e mínimas 0,4 x 0,2 x 0,3 cm.  

7.2.2.4 – Quartzo fumê 

 

As indústrias líticas sobre o quartzo fumê mostraram muitas semelhanças entre os 

horizontes Antigo e Recente.  

Todavia a baixa representatividade quantitativa da coleção lítica sobre esta matéria-

prima nos dois horizontes cronológicos, as peças observadas nos forneceram importantes 

informações, sendo reconhecida na cadeia operatória de seu lascamento a fase de 

façonagem - entre etapas iniciais e mais expressivamente em etapas avançadas - e retoque. 

A partir das características observadas, entre dimensões e negativos na face externa das 

lascas, podemos sugerir inter-relações entre as fases de produção. Fazemos aqui o adendo 

do registro de poucas lascas que apresentaram características de refrescamento de gume 

no Horizonte Antigo. As técnicas de lascamento se diferenciaram, sendo registrado no 

Horizonte Antigo a debitagem unipolar e bipolar (raramente observada), e, no Horizonte 

Recente, a debitagem unipolar.   

Sem registro de núcleos ou instrumentos nos dois horizontes – nos sugerindo 

descontinuidade espacial – identificamos o suporte natural cristal, a partir do 

reconhecimento sobre o córtex residual presente na classe das lascas. Com leve 

dessemelhança de presença entre as coleções diacrônicas, a maioria das peças nesta 

classe não apresentou córtex residual.  Assim, inferimos que a captação do quartzo fumê 

era aparentemente efetuada fora do S.A. Lapa do Caboclo, e, em questões que envolvem a 
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captação desta matéria-prima, a partir dos atributos lidos nas coleções, entendemos que 

certa quantidade fosse transportada até o sítio, inicialmente transformada.   

O refugo de lascamento entre as coleções registraram diferenças em volume, 

entretanto, sempre restritos, sugerem um aumento na atividade de lascamento sobre esta 

matéria-prima no Horizonte Recente.  

Assim, as indústrias sobre o quartzo fumê apresentam muitos traços semelhantes 

relacionados às indústrias sobre o quartzo hialino e o quartzo translúcido (nesta nota, 

restrita ao Horizonte Recente), mostrando ativo lascamento, principalmente em etapas mais 

avançadas da fase de façonagem e também na fase de retoque, sendo efetuado de maneira 

controlada e diligente, com indicações de domínio tecnológico e alto aproveitamento desta 

matéria-prima.  

Os detalhamentos sobre as coleções líticas sobre esta matéria-prima são a seguir 

expostas de acordo com o Horizonte cronológico.  

→ O Horizonte Antigo 

 

A matéria-prima quartzo fumê representou 3% da indústria lítica neste horizonte, 

sendo composta por lascas (82%), estilhaços (12%) e detritos (6%), onde observamos como 

técnica de lascamento, a debitagem unipolar e raramente bipolar. 

 Sobre as lascas reconhecemos o suporte natural cristal em 35%, identificado a partir 

do córtex residual que se distribuiu entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 

65% das lascas observadas não registraram córtex residual. Registramos duas (02) lascas 

corticais, aparentemente associadas a fases iniciais do processo de lascamento 

(debitagem/abertura) com dimensões 3,2 x 2,2 x 0,6 cm (nesta se nota claramente estigmas 

de debitagem bipolar) e 1,7 x 1,5 x 0,5 cm. Lascas que apresentaram maior elaboração, 

associadas aparentemente a etapas iniciais e avançadas da fase de façonagem foram 

percebidas nas dimensões máximas 3,3 x 2,0 x 0,4 e mínimas 1,9 x 1,2 x 0,3 cm, com até 

05 negativos na face externa, mostraram ou ausência de córtex residual ou intervalo de 

presença 0-25%. Outras duas (02) lascas foram percebidas como possivelmente lascas de 

refrescamento, ambas mais largas que longas, de dimensões 1,0 x 1,4 x 0,3 cm e 0,7 x 0,9 x 

0,2 cm, sendo que somente uma apresenta córtex residual no intervalo 0-25%. Como 

refugo, registramos duas lascas fragmentadas, descorticadas, de dimensões máximas 1,6 x 

1,5 x 0,5 cm. O detrito resumiu-se a uma (01) peça de dimensões 0,9 x 0,7 x 0,2 cm, 

descorticada.  
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→ O Horizonte Recente 

 
A matéria-prima quartzo fumê representou 4% da indústria lítica neste horizonte, 

sendo composta pelas lascas (81%), estilhaços (6%), e detritos (13%), onde observamos 

como técnica de lascamento, a debitagem unipolar.  

Sobre as lascas reconhecemos o suporte natural cristal em 43%, identificado a partir 

do córtex residual que se distribuiu entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 

57% das lascas observadas não registraram córtex residual. Observamos duas (02) lascas, 

de dimensões 1,9 x 0,9 x 0,3 cm e 1,8 x 0,8 x 0,2 cm, que, todavia serem corticais (suporte 

natural cristal), aparentemente não correspondem a lascas da fase de debitagem – estas 

lascas podem corresponder a façonagem de instrumentos sobre bruto de debitagem, 

artefatos esses que apresentam parca modificação quando observado objeto final e suporte 

inicial135. Estas lascas, corticais de dimensões reduzidas (principalmente a espessura) 

podem ser consideradas características nestas produções onde se observa um lascamento 

controlado na retirada de pouca massa de matéria-prima. Lascas semi-corticais, 

aparentemente relacionadas com etapas inicias da fase de façonagem encontram-se nas 

dimensões máximas 2,9 x 1,5 x 0,9 cm, e, lascas associadas a etapas mais avançadas da 

façonagem, no intervalo mínimo de presença ou ausência de córtex residual, são as que 

mais se expressam quantitativamente, entre as dimensões máximas 2,7 x 2,6 x 1,0 cm e 1,0 

x 0,7 x 0,2 cm, com até 04 registros de negativos na face externa. Lascas com estas 

mesmas características corticais, com dimensões de comprimento igual ou inferir a 1,0 cm, 

correspondem aparentemente a fase de retoque e suas dimensões máximas e mínimas 

alcançam respectivamente 1,0 x 1,4 x 0,4 cm e 0,5 x 0,5 x 0,1 cm. Pontualmente 

registramos pátina de água e em uma lasca que apresenta também pontualmente o registro 

de talão cortical.   

O volume dos estilhaços e detritos sobre o quartzo fumê mostrou expressão, 

compondo respectivamente 6% e 12% da coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas 

fragmentadas e fragmentos de lascas registraram dimensões máximas de 2,1 x 2,1 x 0,5 cm 

e mínimas 1,0 x 0,6 x 0,2 cm, e somente uma (01) mostrou córtex residual de cristal no 

intervalo presencial 0-25%.  Os detritos registraram dimensões mínimas 0,7 x 0,6 x 0,3 cm e 

máximas 1,8 x 1,1 x 0,6 cm, com presença de córtex residual de cristal e bloco (somente um 

registro) em 67% das peças nesta categoria, entre intervalos de presença 25-75%. 

Observamos três (03) peças com características de casson de dimensões máximas 2,8 x 

1,9 x 1,2 cm.  Somente uma (01) peça caracterizou-se como resto bruto, sobre cristal, de 

dimensões 1,7 x 0,8 x 0,5 cm.  

                                                 
135 Semelhante ao observado nos instrumentos sobre quartzo hialino.  
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7.2.2.5 – Demais matérias-primas 

 

A matéria-prima quartzo leitoso foi identificada nas indústrias dos horizontes Antigo 

e Recente com representações respectivamente de 3% e 5%, entretanto, de maneira geral, 

não notamos de fato uma atividade de lascamento direcionada a utilização desta matéria-

prima.  

A classificação proposta encontrou maioria em peças atribuídas a restos brutos e 

detritos; reconhecemos em algumas peças estigmas de lascamento, que permitiram 

identifica-las como lascas.  Não percebemos lascas elaboradas e a maioria das lascas, 

mesmo as completamente descorticadas, registraram o máximo de dois (02) negativos em 

suas faces externas, com dimensões máximas 3,1 x 1,4 x 0,9 cm e mínimas 0,7x 0,7 x 0,1 

cm. Em todas as classes, o córtex residual foi amplamente registrado sobre as peças, 

apontando como suporte natural o filão ou o bloco – característica considerada como um 

reflexo da disponibilidade local do quartzo leitoso.  

Assim, com base nos atributos avaliados não foi notado investimento, interesse e/ou 

aproveitamento no lascamento sobre esta matéria-prima.    

A matéria-prima sílex surgiu somente no Horizonte Recente e não alcançou sequer 

1% de representatividade na indústria lítica neste horizonte, sendo representada pela 

presença de duas (02) lascas, sem presença de córtex residual, de dimensões 1,6 x 1,1 x 

0,3 – com 05 negativos na face externa, e, 0,8 x 0,2 e 0,3 cm, com 03 negativos em sua 

face externa. A amostra muito reduzida nos impede de uma análise alusiva sobre o uso 

desta matéria-prima.  

 

7.2.3 - Sítio Arqueológico Lapa da Chica 

 

 
A coleção lítica do S.A. Lapa da Chica reúne 1.953 peças, sendo que desta 

totalidade, 1.264 compõem o Horizonte Antigo, e, 689compõem o Horizonte Recente. 

A identificação das matérias-primas sobre estas peças resultou em um apontamento 

que se destaca nesta análise diacrônica: observamos a utilização das mesmas matérias-

primas, entretanto, em diferentes expressividades nos Horizontes Antigo e Recente. São as 

matérias-primas identificadas: o quartzito – que predomina nos dois horizontes – o quartzo 

hialino, o quartzo translúcido, o quartzo leitoso e sílex136.  

 

                                                 
136A matéria-prima sílex foi registrada nos dois horizontes, todavia em expressão assaz restrita (01peça em cada horizonte) , 
não alcançando representatividade que compusesse 1% da amostra. 
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Figura 7.20 - Gráfico: Matéria-prima total – 
Horizonte Antigo 

Figura 7.21 - Gráfico: Matéria-prima total – 
Horizonte Recente 

  
 

Apresentamos a seguir, as especificidades de cada matéria-prima associadas aos 

Horizontes Antigo e Recente.  

7.2.3.1 – O Quartzo Hialino 

 
A leitura e análise das coleções sobre o quartzo hialino mostraram nos dois 

horizontes cronológicos atividade de lascamento intensa, com uso marcante da façonagem 

e retoque, a partir da debitagem unipolar, com vistas à produção de artefatos sobre suportes 

brutos de debitagem ou retocados (lascas e fragmentos de lascas), que proporcionassem 

gumes retos ou arredondados, a partir do suporte natural cristal.  

Os núcleos estão ausentes nos dois horizontes e observamos a presença de 

instrumentos somente no Horizonte Antigo137 – assim, encontramos a sugestão138 da 

descontinuidade espacial entre as etapas de produção e uso no Horizonte Recente. Estes 

instrumentos surgem sobre brutos de debitagem (lascas e fragmentos), a partir do suporte 

natural cristal (quando identificado) e mostram dimensões restritas.  

Nas coleções observadas, em maior expressão estão as lascas associadas a etapas 

avançadas de façonagem e retoque – fases aparentemente inter-relacionadas –, notando-se 

que quase toda esta categoria apresentou-se, nos dois horizontes, com a dimensão 

comprimento abaixo dos 2,0cm. 

As lascas corticais registradas visivelmente não se associam a fases de debitagem, 

principalmente pelas dimensões reduzidas, correspondendo possivelmente à produção de 

instrumentos próximos ao suporte inicial, ou ainda, a limpeza de planos de percussão. 

Registramos nesta classe, em baixa expressão, córtex residual em todos os intervalos de 

presença de até a sua ausência e, a partir de sua presença, o cristal foi reconhecido como 

suporte natural, entretanto em uma parcela baixa das peças nesta classe, predominando 

esmagadoramente as lascas sem presença de córtex residual. Este apontamento sobre a 

                                                 
137 Observamos que, visto o volume expressivo de lascas e de refugo de lascamento, os instrumentos presentes podem não 
corresponder à totalidade dos instrumentos produzidos no sítio neste horizonte. 
138 É importante a compreensão que as intervenções subsuperficiais no sítio são ainda consideradas iniciais.  
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baixa representatividade de córtex residual se estende à classe dos refugos de lascamento 

(estilhaços e detritos), que mostra alta expressão nas coleções diacrônicas e nos permite 

inferir, associada à ausência de núcleos, que possivelmente a fonte de aprovisionamento 

desta matéria-prima não estaria próxima à área do sítio. Com o aprovisionamento fora do 

sítio e a ausência de peças associadas às fases iniciais da cadeia operatória (abertura do 

suporte - lasca de entame, e debitagem), seguramente consideramos a possibilidade de que 

uma pequena quantidade fosse transportada até o sítio, entretanto, pré-transformada.  

Os atributos analisados e suas interpretações nos direcionam a considerar o domínio 

tecnológico, o controle no método de lascamento, grande interesse e alto investimento sobre 

esta matéria-prima, com intenso aproveitamento nos dois horizontes cronológicos.  Nesta 

direção, inclui-se a observação e registro de lascas relacionadas a fases avançadas de 

façonagem e também de retoque, que apresentaram por vezes cornija trabalhada, grande 

maioria de lascas com espessura restrita (0,1-0,2cm) com até 04-05 negativos registrados 

na face externa, bem como a baixa significância de acidentes de lascamento.  

As especificidades observadas são a seguir detalhadamente descritas de acordo 

com o horizonte cronológico.  

→ O Horizonte Antigo 

 

 
O quartzo hialino representou 14% da coleção lítica no Horizonte Antigo, entre as 

categorias instrumento (2%), lasca (53%), estilhaços (26%) e detritos (19%), onde 

observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar.  

Os instrumentos em quartzo 

hialino são registrados sobre lascas e 

fragmentos de lascas (dimensões 

máximas 4,1 x 2,3 x 0,7 cm e 

mínimas 1,6 x 1,0 x 0,3 cm), 

reconhecendo-se em 50% desta 

categoria, córtex residual do suporte 

natural cristal, no intervalo de 

presença 25-50%, e na outra parte, 

notamos a ausência do córtex 

residual. 

 

 
Foto 7.149 -S.A. Lapa da Chica: 

Horizonte Antigo- instrumentos em quartzo 

hialino 

Os gumes averiguados mostram dimensões entre os intervalos 0,8-2,3cm e 

localizam-se de maneira variada: na lateral direita ou esquerda, em ambas laterais, podendo 

por vezes alcançar a porção distal ou da lasca, e também seu talão.  
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Fotos 7.150 e 7.151 - Lapa da Chica: Horizonte Antigo- instrumentos em quartzo hialino – 

detalhe de macrotraços de utilização139 
 

Sobre as lascas reconhecemos o suporte natural cristal em 20% das peças, 

identificado a partir do córtex residual que se distribuiu entre os intervalos de presença 25-

100%. Desta feita, 80% das lascas observadas não registram córtex residual. Lascas 

corticais são registradas em expressão e dimensões reduzidas (média 0,9 x 0,8 x 0,2 cm). 

Lascas semi-corticais, que podem se associar a etapas iniciais da fase façonagem, são 

registradas em baixa expressão e em dimensões reduzidas (majoritariamente ≤ 1,2 de C), 

sendo registrada somente uma peça que se destacou com dimensões 3,0 x 1,2 x 0,6 cm. 

Lascas em etapas avançadas de façonagem, bem como na fase de retoque, podem ser 

amplamente percebidas em peças que não apresentam córtex residual. Representando 

esmagadoramente 80% das peças nesta classe, com registro de até 05 negativos na face 

externa, são registradas entre o intervalo dimensional máximo 4,1 x 1,5 x 0,5 cm e 

mínimo0,4 x 0,3 x 0,1 cm, e, 68% encontram dimensões reduzidas (≤ 1,0 cm de C). Algumas 

destas lascas mostram tratamento de cornija e destacam-se sempre pela espessura 

limitada, majoritariamente entre 0,1-0,2 cm.  

Percebemos lascas mais largas que longas, lascas agulhas, e, o acidente Siret foi 

percebido somente em quatro (04) peças.  

 

Quadro 7.20 – S.A. Lapa da Chica: Horizonte Antigo: lascas – quartzo hialino 
Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 2 negativos: 
1,2,3,4,5 

4,1 x 1,5 x 0,5 0,4 x 0,3 x 0,1 1,0 x 0,7 x 0,2 

0-25% Maioria 1 negativos: 1,2 
e 3 

1,9 x 1,4 x 0,3 0,7 x 0,6 x 0,2 1,2 x 1,0 x 0,2 

25-50% 01 e 02 negativos 3,0 x 1,2 x 0,6 1,1 x 0,7 x 0,1 1,7 x 0,9 x 0,3 

50-75% 01 negativo 1,2 x 1,1 x 0,2 0,6 x 0,8 x 0,2 0,9 x 0,9 x 0,2 

                                                 
139Macrotraços de utilização são vestígios gerados pelautilização, como micro polidos nas bordas ativas do instrumento, micro 
estilhaçamentos e/ou arredondamento dos mesmos (MANSUR 1986/1990). 
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Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

75-100% Sem negativos 1,3 x 1,1 x 0,2 0,6 x 0,5 x 0,1 0,9 x 0,8 x 0,2 

 

O volume dos estilhaços e detritos mostrou expressão, compondo em conjunto até 

45% da coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas fragmentadas e fragmentos de 

lascas mostraram dimensões máximas 1,4 x 1,2 x 0,3 cm e mínimas 0,5 x 0,5 x 0,1 cm 

(méd.0,9 x 0,6 x 0,2 cm), sem presença de córtex residual. Os detritos registram dimensões 

máximas 1,5 x 1,0 x 0,6 cm e mínimas 0,4 x 0,2 x 0,1 cm e (méd.0,7 x 0,5 x 0,2 cm), com 

presença de córtex residual de cristal em 02 peças, ambas no intervalo 0-25%. Observamos 

uma (01) peça com características de casson, todavia a dimensão reduzida, tendo como 

máximas 1,3 x 1,0 x 0,6 cm. 

→ O Horizonte Recente 

 
O quartzo hialino representa 26% da coleção lítica no Horizonte Recente entre as 

categorias lasca (40%), estilhaços (11%) e detritos (49%), onde observamos como técnica 

de lascamento, a debitagem unipolar.  

Sobre as lascas reconhecemos o suporte natural cristal em 17% das peças, 

identificado a partir do córtex residual que se distribuiu entre os intervalos de presença 25-

100%. Desta feita, 83% das lascas observadas não registraram córtex residual. Toda esta 

categoria (100%) registrou dimensões abaixo dos 2,0 cm de comprimento. Lascas corticais 

surgem de maneira pouco significativa (03 ocorrências) nas dimensões máximas 1,1 x 1,0 x 

0,4 cm e mínimas 0,8 x 0,5 x 0,2 cm. Registramos uma (01) lasca semi-cortical de 

dimensões 1,9 x 2,0 x 0,5 cm, que se associa, aparentemente, a etapas inicias da fase de 

façonagem. Lascas descorticadas, reconhecidas como elaboradas, que possivelmente 

correspondem a etapas avançadas de façonagem, surgiram em quartzo hialino muito puro, 

com registro de até 04 negativos na face interna, entre as dimensões máximas 1,9 x 2,1 x 

0,7 cm e mínimas 1,7 x 1,6 x 0,5 cm, a mais espessa, com presença de córtex residual a 0-

25%, e a menos espessa sem presença de córtex residual. Destaca-se entre lascas sem 

presença de córtex residual, uma lasca de dimensões 1,6 x 0,9 x 0,1 cm, exatamente pela 

pouca espessura, com registro de 03 negativos na face externa. Lascas descorticadas em 

dimensões de comprimento inferior a 1,0 cm, com registro de até 03 negativos na face 

externa, podem estar associadas à fase de retoque e, por vezes, apresentaram-se mais 

largas que longas, com espessura menor que 0,1 cm.  Estas últimas em conjunto com as 

lascas atribuídas a etapas avançadas da fase de façonagem são grande maioria na 

indústria.  

O acidente Siret foi registrado em 9% das lascas e observamos a ocorrência restrita 

de lascas agulha (02 peças).  
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Quadro 7.21 – S.A. Lapa da Chica: Horizonte Recente: lascas – quartzo hialino 
Córtex residual 

% 
Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 02 negativos: 
01,02 e 03 

1,7 x 1,9 x 0,6 0,3 x 0,3 x 0,1 0,8 x 0,6 x 0,2 

0-25% Maioria 01 negativos: 
01,02 e 04 

1,9 x 2,1 x 0,7 0,9 x 0,3 x 0,2 1,2 x 1,3 x 0,4 

25-50% 01 e 02 negativos 1,9 x 2,0 x 0,5 0,9 x 0,6 x 0,2 1,2 x 1,1 x 0,4 

75-100% Sem negativos 1,1 x 1,0 x 0,4 0,8 x 0,5 x 0,2 0,9 x 0,7 x 0,3 

 

O volume dos estilhaços e detritos mostrou expressão, compondo em conjunto até 

60% da coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas fragmentadas e fragmentos de 

lascas mostraram dimensões máximas 1,5 x 0,9 x 0,5 cm e mínimas 0,5 x 0,3 x 0,1 cm 

(méd.0,8 x 0,5 x 0,3 cm), onde observamos córtex residual do suporte natural cristal em 

17% das peças, entre os intervalos de presença 25-100%. Os detritos registraram 

dimensões máximas 1,6 x 0,8 x 0,5 cm e mínimas 0,3 x 0,2 x 0,1 cm (méd. 0,7 x 0,5 x 0,3 

cm), onde observamos córtex residual do suporte natural cristal registrado em 11% desses, 

entre os intervalos de presença 50-100%. Observamos duas (02) peças com características 

de casson, todavia a dimensão reduzida, tendo como máximas 1,6 x 0,8 x 0,5 cm.  

 

7.2.3.2 – O Quartzito 

 
As coleções líticas dos horizontes Antigo e Recente no S.A. Lapa da Chica nos 

apresentaram, no lascamento da matéria-prima quartzito - predominante nos dois horizontes 

cronológicos –, uma atividade intensa, que relacionou cadeias-operatórias em diversas 

fases: iniciais, com o aprovisionamento da matéria-prima local; fases de produção: a 

debitagem, façonagem e retoque; fases finais: lascas de refrescamento de gume140; e, ao 

encontrar os instrumentos, a fase de abandono/descarte. Diferentes cadeias-operatórias são 

reconhecidas nesta matéria-prima. Uma delas é a produção de artefatos simples sobre 

plaquetas. A segunda é a produção de artefatos complexos141, também sobre plaquetas. Em 

ambas a técnica de lascamento é a debitagem unipolar. A presença de um núcleo e de 

lascas que não parecem corresponder à façonagem ou retoque de plaquetas nos indica, 

ainda que com pouca expressão quantitativa, ao menos uma terceira cadeia operatória. 

A presença de um único núcleo no Horizonte Antigo enfatiza como uma 

característica dessa indústria a dedicação à produção de artefatos sobre plaqueta, onde os 

produtos finais geralmente são muito próximos ao suporte inicial. 

                                                 
140 Exclusivo ao Horizonte Antigo.  
141 Isnardis (2013). 
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A classe dos instrumentos foi reconhecida somente no Horizonte Antigo, e assim, 

encontramos a sugestão142 da descontinuidade espacial entre as etapas de produção e uso 

no Horizonte Recente. A classe das lascas apresentou maior expressão nos horizontes e, 

todavia apresentarem características muito semelhantes, apontam também suaves 

dessemelhanças. Registramos nas lascas todos os intervalos de presença de córtex 

residual até a sua ausência – entretanto, fazemos aqui a ressalva: uma vez que a grande 

maioria das peças mostraram a dimensão comprimento abaixo dos 2,0 cm, lascas corticais 

e /ou semi-corticais em dimensões mais aumentadas – que surgem em baixa 

expressividade - são claramente associadas à redução de volume do suporte inicial e, 

considerando-se a produção de instrumentos sobre plaquetas, é provável que as fases 

iniciais de transformação do suporte inicial possam estar acomodadas na façonagem e não 

de debitagem – algumas lascas, porém, podem corresponder à operação de debitagem, em 

coerência como o discreto, mas presente, único núcleo da coleção. Neste viés, lascas com 

estas características apresentam maior expressão no Horizonte Recente. Ambas as 

indústrias registraram lascas compatíveis com fases de façonagem possivelmente 

correspondentes a etapas iniciais, sequenciais e em etapas mais avançadas, com registros 

de até 04-05 negativos em suas faces externas. Lascas correspondentes a etapas mais 

avançadas da fase façonagem e retoque são a grande maioria nesta classe. É significativa a 

ocorrência de lascas que apresentaram córtex residual no talão e na face externa da porção 

distal, e o perfil curvo nesta mesma porção - características da produção de artefatos sobre 

plaqueta.  

Os suportes naturais foram identificados a partir do córtex residual que apresenta 

leves dessemelhanças entre os horizontes: no Antigo é identificado em quase metade da 

coleção, sobre plaqueta; e, no recente, ultrapassa a metade da coleção, sendo registrado 

sobre plaqueta (majoritariamente) e sobre bloco.   

Considerando o S.A. Lapa da Chica como uma possível fonte de aprovisionamento 

do quartzito, apoiado pela presença de várias etapas na sequência de redução no processo 

de manufatura de artefatos, possíveis inter-relações entre as fases de produção, unido ao 

significativo volume de refugo de lascamento, encontramos uma intensa atividade de 

lascamento neste local, sendo possível inferir, a partir destas e demais características 

observadas nas coleções, um grande domínio tecnológico, onde se nota alto interesse na 

matéria-prima, gerando alto investimento e intenso aproveitamento.  

 

                                                 
142 É importante a compreensão que as intervenções subsuperficiais no sítio são ainda consideradas iniciais.  
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→ O Horizonte Antigo 

 
O quartzito representou 82% da coleção lítica no Horizonte Antigo entre as 

categorias instrumento (0,2%), lasca (59,8%), fragmentos de lascas (25%), detritos (11%) e 

restos brutos (4%), onde observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar. O 

quartzito desta indústria destaca-se pela homogeneidade, coesão e granulometria, 

mostrando-se com alta aptidão ao lascamento, nas colorações rosa, branco, creme, 

caramelo e cinza. 

O núcleo, de dimensões 8,4 x 7,3 x 

7,1 cm foi registrado sobre bloco, em 

quartzito de alta-média aptidão ao talhe, na 

coloração esbranquiçada, e apresentou 

pelo menos 05 negativos de levantamentos 

em suas faces. Registramos neste nível, 

dois (02) instrumentos simples assim 

descritos: i) sobre o suporte natural 

plaqueta, mostrando um quartzito com alta 

aptidão ao lascamento, o instrumento de 

dimensões 5,4 x 2,7 x 0,8 cm, registra 

trabalho no gume em um dos bordos 

laterais e em uma pequena parte no que 

denominamos como “porção distal” na 

“face superior”, registra pequenos 

retoques. O córtex residual cobre sua face 

 

 
Foto 7.152 – S.A. Lapa da Chica: 

Horizonte Antigo - núcleo 

 

inferior completamente e se mostra brilhoso; ii) de suporte natural indeterminado, o 

instrumento sobre quartzito com aptidão média ao lascamento é registrado sobre lasca, 

descorticada, nas dimensões 4,3 x 3,6 x 1,3 cm e registra em um dos bordos macrotraços 

de utilização. 

  

Fotos 7.153 e 7.154 - S.A. Lapa da Chica: Horizonte Antigo – instrumento i) 
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Fotos 7.155 e 7.156 – S.A. Lapa da Chica: Horizonte Antigo – instrumento ii) 

 

 

Sobre as lascas reconhecemos os suportes naturais plaqueta e bloco, expressos 

respectivamente sobre 44% e 1% das peças, identificados a partir do córtex residual que se 

distribuiu entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 55% das lascas observadas 

não registram córtex residual. Lascas corticais (75-100%) e semi-corticais (50-75%), surgem 

majoritariamente sobre plaqueta, associadas, aparentemente, a fases iniciais de lascamento 

(debitagem), com dimensões máximas 4,8 x 3,5 x 1,7 cm e mínimas 1,6 x 1,9 x 1,6 cm 

(méd.3,2 x 2,7 x 1,6 cm), em baixa representatividade. Lascas mais elaboradas, associadas 

aparentemente a fases de façonagem, surgiram em dimensões máximas 3,9 x 4,2 x 1,0 cm 

e mínimas 1,9 x 1,3 x 0,3 cm (méd. 2,9 x 2,8 x 0,7 cm), com córtex residual no intervalo 

presencial 25-75%, sobre o suporte natural plaqueta. Lascas que apresentaram porção 

distal ou talão corticais representaram 24% (dentre lascas que mostraram córtex residual) 

em intervalos dimensionais máximos 2,5 x 2,3 x 0,5 cm e mínimos 0,4 x 0,4 x 0,1 e, surgem 

também, em algumas lascas, com presença de córtex residual na porção lateral, entretanto 

em dimensões reduzidas frente às últimas, apresentando intervalos dimensionais máximos 

1,0 x 0,9 x 0,2 cm e mínimos 0,5 x 0,5 x 0,1 cm– todas associadas, aparentemente, desde a 

fase da façonagem a fase do retoque na produção de instrumentos sobre plaqueta. Uma 

lasca mostrou talão e porção distal cortical, com dimensões 1,8 x 1,5 x 0,5 cm, e outra lasca 

registrou características de refrescamento de gume, sendo percebido córtex residual do 

suporte natural plaqueta em sua face externa, na porção distal. Frequentemente 

encontramos lascas mais largas que longas e em 2% da indústria observamos lascas com 

brilho intenso.  O acidente Siret foi notado em aproximadamente 3% do total das lascas.  
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Foto 7.157 – Lasca de refrescamento de gume 
Foto 7.158 – Lasca com córtex residual na 

porção distal da face externa  

 

Quadro 7.22 – S.A. Lapa da Chica: Horizonte Antigo: lascas – quartzito 
Córtex residual 

% 
Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria em 02 e 01: 
01, 02, 03, 04 e 05 

3,4 x 3,3, x 0,9 1,3 x 0,2 x 0,1 0,9 x 0,9 x 0,2 

0-25% Maioria em 02 e 01: 
01, 02, 03, 04 e 05 

4,8 x 4,2 x 1,6 0,4 x 0,4 x 0,1 1,0 x 1,0 x 0,2 

25-50% Maioria 01: 01, 02 e 03 2,7 x 3,0 x 0,8 0,4 x 0,1 x 0,1 1,0 x 1,0 x 0,2 

50-75% Maioria 01: 01 e 02 3,4 x 3,4 x 0,6 0,4 x 1,5 x 0,1 1,2 x 1,1 x 0,3 

75-100% Maioria sem negativo: 
ausente e 01 

3,9 x 3,5 x 1,7 0,4 x 0,5 x 0,1 1,5 x 1,4 x 0,4 

 

Lascas fragmentadas ou fragmentos pequenos de lascas e detritos somaram 36% da 

coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas fragmentadas e fragmentos de lascas 

mostram dimensões máximas 2,0 x 1,3 x 0,4 cm e mínimas 0,5 x 0,5 x 0,1cm (méd.1,0 x 0,7 

x 0,2 cm), onde observamos córtex residual de plaqueta em 25% das peças desta classe, no 

intervalo de presença 75-100%. Os detritos registraram dimensões máximas 3,2 x 2,5 x 1,4 

cm e mínimas 0,4 x 0,3 x 0,1 cm (méd.0,9 x 0,6 x 0,3 cm), onde observamos em 18% das 

peças, córtex residual do suporte natural plaqueta, nos intervalos de presença 25-100%.  

Os restos brutos representaram 4% da coleção lítica e correspondem, 

aparentemente, a fragmentos de plaquetas que se destacaram naturalmente das paredes do 

abrigo e se partiram ao tocarem o piso ou mesmo de fragmento de blocos, por pisoteio ao 

longo do tempo (antrópico e/ou de animais). Mostraram córtex residual do suporte natural 

plaqueta nos intervalos 75-100% ou completamente cortical, com dimensões mínimas 0,4 x 

0,2 x 0,1 cm e máximas 1,8 x 1,5 x 0,8 cm (méd.1,0 x 0,7x 0,2 cm). 

→ O Horizonte Recente 

 
O quartzito representa 56% da coleção lítica no Horizonte Recente entre as 

categorias lascas (39%), fragmentos de lascas (11%), detritos (21%) e restos brutos (29%), 
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onde observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar. O quartzito desta 

indústria destaca-se pela homogeneidade, coesão e granulometria, mostrando-se com alta 

aptidão ao lascamento, nas colorações rosa, branco, creme, caramelo, cinza e grená. 

Sobre as lascas reconhecemos os suportes naturais plaqueta e bloco, expressos 

respectivamente sobre 53% e 6%, identificados a partir do córtex residual que se distribuiu 

entre os intervalos de presença 25-100%. Desta feita, 41% das lascas observadas não 

registram córtex residual.  

Lascas corticais (75-100%) e semi-corticais (50-75%), surgem majoritariamente 

sobre plaqueta, associadas, aparentemente, a fases iniciais de lascamento (debitagem), 

com dimensões máximas 4,1 x 4,8 x 2,0 cm e máximas 2,6 x 1,7 x 0,7 cm (méd.3,2 x 2,5 x 

1,4 cm). Lascas mais elaboradas, associadas aparentemente a etapas da fase de 

façonagem, iniciais, subsequentes e finais, surgiram em dimensões máximas 5,6 x 3,0 x 1,0 

cm e mínimas 1,9 x 1,1 x 0,2 cm (méd. 2,5 x 1,6 x 0,5 cm), com córtex residual no intervalo 

presencial 25-50% (mormente sobre plaqueta, todavia também registrarmos córtex residual 

sobre bloco). Lascas que apresentaram porção distal ou talão corticais representam 9% 

(dentre lascas que apresentam córtex residual), em intervalos dimensionais máximos 2,9 x 

2,6 x 0,8 cm e mínimos 0,6 x 0,7 x 0,1 – associadas, aparentemente, desde a fase da 

façonagem à fase do retoque. Frequentemente encontramos lascas mais largas que longas 

e em 6% da indústria observamos lascas com brilho intenso. O acidente Siret, foi notado em 

6% do total das lascas.  

 

  
Fotos 7.159 e 7.160 – S.A. Lapa da Chica: Horizonte Recente - classe das lascas 
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Quadro 7.23 – S.A. Lapa da Chica: Horizonte Recente: lascas – quartzito 

Córtex residual 
% 

Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente143 Maioria em 02 e 01: 
01, 02, 03 e 04 

2,6 x 1,8 x 1,0 0,4 x 0,4 x 0,1 1,2 x 1,0 x 0,3 

0-25% Maioria em 01: 01, 02 
e 03 

5,6 x 4,8 x 1,9 0,6 x 0,5 x 0,1 1,7 x 1,3 x 0,4 

25-50% Maioria 01: 01, 02 e 03 4,1 x 4,1 x 2,0 0,6 x 0,3 x 0,1 1,6 x 1,4 x 0,5 

50-75% Maioria 01: 01 e 02 3,7 x 2,0 x 1,1 0,6 x 0,5 x 0,1 1,6 x 1,1 x 0,4 

75-100% Maioria sem negativo: 
ausente e 01 

4,0 x 3,1 x 1,1 0,4 x 0,4 x 0,1 1,5 x 1,1 x 0,3 

 

Lascas fragmentadas ou fragmentos pequenos de lascas e detritos somaram 32% da 

coleção lítica sobre esta matéria-prima. As lascas fragmentadas e fragmentos de lascas 

mostram dimensões máximas 3,2 x 2,0 x 1,0 cm e mínimas 0,5 x 0,3 x 0,1 cm (méd.1,2 x 0,9 

x 0,3 cm), onde observamos córtex residual de plaqueta em 57% das peças desta classe, no 

intervalo de presença 75-100%. Os detritos registraram dimensões máximas 2,9 x 2,4 x 1,1 

cm e mínimas 0,5 x 0,5 x 0,1 cm (méd.1,3 x 0,9 x 0,3 cm), onde observamos em 51% das 

peças, córtex residual de plaqueta, nos intervalos de presença 25-100%.  

Os restos brutos estão representaram 29% da coleção lítica e correspondem, 

aparentemente, a fragmentos de plaquetas que se destacaram naturalmente das paredes do 

abrigo e se partiram ao tocarem o piso ou mesmo de fragmento de blocos, por pisoteio ao 

longo do tempo (antrópico e/ou de animais). Mostraram córtex residual de plaqueta nos 

intervalos 75-100% ou completamente cortical, com dimensões mínimas 0,3 x 0,2 x 0,1 cm e 

máximas 2,6 x 2,3 x 1,2 cm (méd. 1,5 x 0,7x 0,4 cm). 

 

7.2.3.3 – O Quartzo Translúcido 

 
As coleções líticas dos horizontes Antigo e Recente do S.A. Lapa da Chica 

apresentaram semelhanças e diferenças no lascamento sobre o quartzo translúcido. 

Destarte a expressiva diferença na significância quantitativa sobre esta matéria-prima, 

notamos nos horizontes cadeias operatórias associadas a fases de produção entre 

debitagem, façonagem e retoque, que surgem com elementos comuns, entretanto em 

intensidades diferenciadas entre as fases. Enquanto no Horizonte Antigo percebemos uma 

atividade tímida em relação ao lascamento desta matéria-prima, o Horizonte Recente 

mostrou uma intensificação na atividade.  

                                                 
143 Uma lasca muito grande, sem córtex residual, com dois negativos na face superior, mais larga que longa, de dimensões 
2,9 x 6,7 x 2,4 cm foi registrada, entretanto, seria um desvio muito grande nas dimensões das lascas sem córtex residual, desta 
feita, a registro aqui.  
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Em ambos os horizontes observamos a ausência de núcleos e instrumentos – que 

nos sugere uma descontinuidade espacial – e registramos na classe das lascas todos os 

intervalos de presença de córtex residual até a sua ausência. Lascas corticais que 

possivelmente se associam a fases iniciais (entame) ou de produção (debitagem) surgem 

muito raramente, enquanto a maioria das lascas surge mais elaborada, em etapas mais 

avançadas de façonagem ou associadas à fase de retoque. Em atenção a esta classe e 

suas características, contando ainda com as dimensões registradas, podemos sugerir uma 

inter-relação entre as fases de produção presentes nestas cadeias operatórias. O volume de 

refugo de lascamento mostra-se bastante significativo nas coleções – esta observação pode 

ser entendida como uma peculiaridade reconhecida no lascamento do quartzo hialino que 

pode ser facilmente transportada ao lascamento do quartzo translúcido, ou/também ainda, 

ser reflexo da qualidade de lascamento desta matéria-prima que se mostra menos 

homogênea, com intrusões e afins.  

A técnica de lascamento e os suportes naturais observados a partir do córtex 

residual nas peças apresentaram-se de maneira diferenciada entre as coleções, notando-se 

no Horizonte Antigo a debitagem unipolar sobre o suporte natural cristal e no Horizonte 

Recente a debitagem unipolar e bipolar, esta última, raramente observada, sobre os 

suportes naturais cristal (predominante) e bloco. Ressalta-se que o Horizonte Recente 

mostrou amplamente maior porcentagem de córtex residual na classe das lascas, 

entretanto, grande parte das indústrias não apresentaram córtex residual. Esta observação 

nos permite inferir que possivelmente as fontes de aprovisionamento desta matéria-prima 

estariam distantes da área do sítio, e assim, a fase de aprovisionamento acontecia fora do 

S.A. Lapa da Chica, contudo, consideramos a possibilidade de que uma pequena 

quantidade fosse transportada até o sítio, visto a presença, mesmo que em baixa expressão 

quantitativa, de lascas associadas a etapas iniciais de lascamento (entame ou debitagem), 

aliada ao volume de peças que apresentam córtex residual, bem como, o volume do refugo 

de lascamento. 

Assim, a partir da leitura das características das indústrias sobre o quartzo 

translúcido, compreendemos nos dois horizontes o domínio tecnológico e o tratamento 

zeloso em seu aproveitamento, levando em conta, entretanto, a intensificação de seu 

lascamento no Horizonte Recente – este horizonte, inclusive, mostrou semelhanças com as 

fases de produção às observadas nas indústrias sobre o quartzo hialino neste mesmo sítio.  

As coleções líticas presentes nestes horizontes e suas particularidades são a seguir 

apresentadas. 
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→ O Horizonte Antigo 

 
O quartzo translúcido representou 3% da coleção lítica no Horizonte Antigo entre as 

categorias lascas (50%), estilhaços (9%), detritos (39%) e restos brutos (2%), onde 

observamos como técnica de lascamento, a debitagem unipolar.  

Sobre as lascas reconhecemos o suporte natural cristal em 30%, identificado a partir 

do córtex residual que se distribuiu entre os intervalos presenciais 25-100%. Desta feita, 

70% das lascas observadas não registram córtex residual. Registramos algumas poucas 

lascas corticais e semi-corticais, sobre cristal, associadas aparentemente a fases iniciais de 

lascamento (como lascas de entame), com dimensões máximas 3,6 x 2,2 x 1,3 cm, e outras 

ainda, que possivelmente correspondem a debitagem ou etapas iniciais de façonagem, de 

dimensões máximas 2,0 X 2,7 X 0,4 cm. Lascas mais elaboradas, associadas 

aparentemente a etapas mais avançadas na fases de façonagem, com córtex residual 

ausente ou no intervalo de presença 0-25%, com registros de até 04 negativos na face 

externa surgem nas dimensões máximas 2,2 x 2,2 x 0,7 cm e mínimas 1,2 x 0,4 x 0,2 cm. 

Lascas de dimensões de comprimento menor ou igual a 1,0 cm surgem descorticadas e 

correspondem possivelmente a fase de retoque. Somente 04 lascas mostraram-se mais 

largas que longas, em dimensões variadas. Identificamos o acidente Siret em 18% das 

peças nesta categoria.  

 

Quadro 7.24 – S.A. Lapa da Chica: Horizonte Antigo: lascas – quartzo translúcido 
Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 2 negativos: 
1,2 e 4 

2,2 x 2,2 x 0,7 0,5 x 0,4 x 0,1 1,2 x 1,0 x 0,3 

0-25% Maioria 3 negativos: 
1,2 e 3 

2,8 x 2,7 x 1,7 0,9 x 0,6 x 0,2 1,8 x 1,3 x 0,7 

25-50% 01  1,3 x 2,1 x 0,7 - - 

50-75% 01  1,5 x 0,6 x 0,2 - - 

75-100% Sem negativos 3,6 x 2,7 x 1,3 2,0 x 2,7 x 0,4 2,8 x 2,5 x 0,9 

 

O volume dos estilhaços e detritos mostrou expressão, compondo em conjunto 48% 

da coleção lítica sobre esta matéria-prima.  As lascas fragmentadas e fragmentos de lascas 

mostram dimensões mínimas 0,9 x 0,4 x 0,2 cm e máximas 2,4 x 1,8 x 0,5 cm (méd.1,4 x 1,0 

x 0,4 cm), sem presença de córtex residual, à exceção de uma única peça que o apresenta, 

em cristal, no intervalo 25-50%. Os detritos registram dimensões mínimas 0,7 x 0,4 x 0,1 cm 

e máximas 2,4 x 1,6 x 1,1 cm (méd.1,6 x 1,0 x 0,6 cm), sendo que a grande maioria 

apresenta córtex residual de cristal entre os intervalos presenciais 25-75%. Observamos 

duas (02) peças com características de casson, com dimensões máximas 2,4 x 1,6 x 1,1 cm. 
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→ O Horizonte Recente 

 
O quartzo translúcido representou 17% da coleção lítica no Horizonte Recente entre 

as categorias lascas (46%), estilhaços (18%), detritos (21%) e restos brutos (21%), onde 

observamos como técnica de lascamento a debitagem unipolar e raramente a debitagem 

bipolar.  

Sobre as lascas reconhecemos os suportes naturais cristal e bloco, expressos 

respectivamente sobre 32% e 21%, identificado a partir do córtex residual que se distribuiu 

entre os intervalos presenciais 25-100%. Desta feita, 47% das lascas observadas não 

registram córtex residual. Lascas corticais (75-100%) ou semi-corticais (50-75%), surgem 

sobre cristal, associada aparentemente a fases iniciais de lascamento (debitagem), de 

dimensões máximas 3,4 x 1,7 x 1,5 cm e mínimas 2,3 x 1,6 x 1,2 cm (méd. 2,8 x 1,6 x 1,3 

cm). Lascas também corticais (75-100%), todavia de pouca espessura, são encontradas em 

cristal e em bloco com dimensões entre os intervalos máximos 2,7 x 1,3 x 0,5 cm e mínimos 

0,6 x 0,5 x 0,1 cm. Lascas mais elaboradas, associadas aparentemente a fases de 

façonagem, com córtex residual ausente ou no intervalo de presença 0-25%, com registros 

de até 03 negativos na face externa surgem nas dimensões máximas 2,8 x 1,9 x 0,9 cm e 

mínimas 1,1 x 0,4 x 0,3 cm. Lascas de dimensões de comprimento menor ou igual a 1,0 cm 

surgem descorticadas e se associam aparentemente a fase de retoque. Apontamos 19% 

das lascas mais largas que longas – geralmente associadas a dimensões de comprimento 

inferior a 1,0 cm. Identificamos o acidente Siret em 6% das peças nesta categoria e 

registramos 01 lasca agulha.  

 

Quadro 7.25 – S.A. Lapa da Chica: Horizonte Recente: lascas – quartzo translúcido 

Córtex residual % Negativos Máxima (cm) Mínima (cm) Média (cm) 

Ausente Maioria 2 negativos: 1 e 
2  

2,1 x 1,3 x 0,5 0,4 x 0,3 x 0,1 1,0 x 0,7 x 0,3 

0-25% Maioria 1 negativos: 1,2 
e 3 

2,8 x 1,9 x 0,9 0,4 x 0,3 x 0,2 1,5 x 1,2 x 0,5 

25-50% 01  2,6 x 1,9 x 0,9 0,8 x 0,9 x 0,3 1,7 x 1,2 x 0,7 

50-75% 01  2,4 x 1,8 x 1,2 1,0 x 1,0 x 0,4 1,6 x 1,4 x 0,7 

75-100% Sem negativos, 01 e 03 3,4 x 1,6 x 1,5 0,7 x 0,5 x 0,1 1,5 x 1,0 x 0,5 

 

O volume dos estilhaços e detritos mostrou expressão, compondo em conjunto 39% 

da coleção lítica sobre esta matéria-prima.  As lascas fragmentadas e fragmentos de lascas 

mostram dimensões máximas 1,8 x 1,5 x 0,6 cm e mínimas 0,5 x 0,4 x 0,1 cm (méd. 0,9 x 

0,6 x 0,3 cm), onde observamos córtex residual sobre os suportes naturais cristal e bloco em 

19% das peças nesta categoria, no intervalo presencial 25%-100%. Os detritos registram 

dimensões máximas 2,0 x 1,4 x 1,3 cm e mínimas 0,6 x 0,4 x 0, 2 cm (méd. 1,1 x 0,8 x 0,6 
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cm), onde observamos córtex residual sobre os suportes naturais de cristal e bloco, em 92% 

das peças nesta categoria, entre intervalos presenciais de 25-100%.  

 

7.2.3.4 – Demais matérias-primas 

 

A matéria-prima quartzo leitoso foi identificada nas indústrias dos horizontes Antigo 

e Recente, representando 1% em ambos os horizontes.  

O Horizonte Antigo apresentou a maioria de peças inseridas na classe de detritos, 

contando somente com uma (01) lasca, com dimensões 3,7 x 2,2 x 0,7 cm, registro de 03 

negativos na face externa e córtex residual no intervalo 0-25% sobre o qual reconhecemos o 

suporte natural bloco. O Horizonte Recente mostrou uma porcentagem maior na classe das  

lascas (dimensões máximas 1,8 x 1,2 x 

0,7 cm e mínimas 0,8 x 1,2 x 0,3 cm), 

entretanto a maioria das peças 

corresponderam a estilhaços, detritos e 

restos brutos, em dimensões sempre 

reduzidas (≤ 2,0 cm de comprimento). 

Neste horizonte, o suporte natural 

reconhecido foi o bloco, e surge 

timidamente entre as peças, a exceção 

de restos brutos que se mostraram 

completamente corticais. Em ambos os 

horizontes reconhecemos como técnica 

de lascamento a debitagem unipolar.    

 

 
Foto 7.161 – S.A. Lapa da Chica: amostra de 
peças em quartzo leitoso provenientes dos 

horizontes Antigo e Recente 

Desta forma, com base nos atributos avaliados, de maneira geral, não notamos de 

fato uma atividade de lascamento direcionada a utilização desta matéria-prima, não sendo 

percebido investimento, interesse e/ou aproveitamento no lascamento sobre esta matéria-

prima.    

 

A matéria-prima sílex surgiu nos dois horizontes, sendo reservada uma ocorrência 

para cada um desses. Duas lascas foram registradas com dimensões 1,7 x 1,0 x 0,3 cm e 

1,0 x 0,5 x 0,1 cm. A amostra muito reduzida nos impede de uma análise alusiva sobre o 

uso desta matéria-prima.  
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CAPÍTULO 8 –DISCUSSÕES FINAIS: INTERPRETAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
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A análise diacrônica da gestão das principais matérias-primas – o quartzo hialino e o 

quartzito – e nas demais matérias-primas registradas nos horizontes cronológicos Antigo e 

Recente nos sítios arqueológicos em estudo, em interface ao território de aprovisionamento 

delineado nas áreas de estudo144, nos apontam elementos semelhantes e dissemelhantes, 

os quais desencadeiam interpretações direcionadas aos seguintes eixos: i) a gestão destas 

matérias-primas145, ii) as cadeias operatórias e a organização tecnológica, iii) a função do 

sítio arqueológico, e, finalmente, iv) sua inserção na paisagem. Estes eixos serão a seguir 

discutidos de maneira corrente, uma vez que claramente se inter-relacionam no 

aprofundamento das interpretações sobre os resultados alcançados. 

 Ao relacionarmos a gestão da matéria-prima e os territórios de aprovisionamento 

delineados, encontramos no S.A. Lapa do Peixe Gordo o quartzo hialino registrado como a 

matéria-prima predominante nos dois horizontes cronológicos. Encontramos no 

delineamento traçado o atraente quadro onde possíveis fontes de aprovisionamento do 

quartzito146 e quartzo hialino localizaram-se a partir do sítio em raios máximos de 2,3km e 

11,5km respectivamente. Assim, considerando-se que o custo na aquisição147 do quartzo 

hialino poderia ser mais alto pelas distâncias mencionadas e a enorme oferta de quartzitos 

com aptidão ao talhe em áreas mais próximas ao sítio, é inteligível que o quartzo hialino seja 

estimado como uma matéria-prima selecionada, que guarde possivelmente maior 

preferência/necessidade nos dois horizontes cronológicos, seja pela qualidade no 

lascamento e/ou pela qualidade funcional e/ou por aspectos culturais. 

No S.A. Lapa do Caboclo, notamos também a predominância do quartzo hialino nos 

dois horizontes cronológicos. Entretanto, neste sítio, uma nota certamente relevante e 

indispensável a ser considerada na relação com o território de aprovisionamento se faz de 

que as matérias-primas quartzo hialino, quartzo translúcido e quartzo leitoso encontram-se 

naturalmente disponíveis148 - sendo este sítio estimado como uma possível fonte de 

aprovisionamento destas matérias-primas. Assim, ingressou esta reflexão a ponderação de 

que a predominância do quartzo hialino nos dois horizontes poderia estar implicada a fatores 

como disponibilidade e ampla oferta local149 e/ou a possíveis preferências/necessidades na 

produção sobre esta matéria-prima – sendo que estes fatores devem ser lidos de maneira 

relacionada, e que um não exclui qualquer outro. Ao nos depararmos com o território de 

                                                 
144As áreas de estudo compuseram-se das áreas de implantação dos sítios e unidades de prospecção (áreas selecionadas), 
conforme apresentado no item 6.1, do Capítulo 6 – Metodologia.  
145A análise da gestão da matéria-prima neste trabalho tem suas bases em Perlès (1992), e pretende aclarar aspectos 
intencionais envolvidos na seleção e utilização de matérias-primas buscando-se compreender as estratégias de 
aprovisionamento e o agenciamento destes materiais para atender a produção das futuras ferramentas líticas.  
146Classificados com alta aptidão ao talhe. 
147Perlès 1992 
148 Vide Cap.5 - Sítios em Estudo, Subcapítulo 5.2.5 – As matérias-primas líticas no sítio. 
149 Atualmente já próximas do esgotamento 
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aprovisionamento traçado para as áreas de estudo do S.A. Lapa do Caboclo150, 

encontramos um cenário onde possíveis fontes de aprovisionamento do quartzito151 

localizaram-se, a partir do sítio, em raios máximos de 2,5 a 6,0 km. Observando-se o quadro 

sobre as matérias-primas não locais152, no Horizonte Recente, onde o quartzito apresenta 

refreada na frequência de peças, e, de maneira contrária, o quartzo fumê mostra aumento 

em sua produção, e o quadro sobre a matéria-prima local quartzo translúcido, com registro 

de aumento significativo na frequência de peças, ganha força a hipótese que de fato existiu 

uma possível preferência/necessidade pelo lascamento do quartzo hialino, ou por matérias-

primas consideradas próximas a esta que produzam objetos de funcionalidade semelhante. 

A predominância do quartzo hialino como matéria-prima principal nos horizontes 

cronológicos se altera ao alcançarmos o S.A. Lapa da Chica – ali a matéria-prima registrada 

com predominância, nos dois horizontes, foi o quartzito. Na reflexão sobre este registro, é 

necessário considerar que este sítio é entendido com uma possível fonte de 

aprovisionamento da matéria-prima quartzito153, em mais de uma variedade, inclusive - 

considerado com alta aptidão ao lascamento. Desta feita, da mesma forma que observamos 

no S.A. Lapa do Caboclo – entretanto, relacionada agora ao quartzito – ponderamos nesta 

reflexão sobre a predominância do quartzito nos dois horizontes estar implicada a fatores 

como disponibilidade e ampla oferta local e/ou a possíveis preferências/necessidades na 

produção sobre esta matéria-prima – fatores que também deverão ser lidos de maneira 

relacionada, sem que um exclua qualquer outro. Ao nos depararmos com o território de 

aprovisionamento traçado para as áreas de estudo do S.A. Lapa da Chica154 encontramos 

um cenário onde possíveis fontes de aprovisionamento do quartzo hialino localizaram-se, a 

partir do sítio, em raios máximos de 3,8 a 4,2km. 

Assim, ao observarmos os sítios Lapa do Caboclo e Lapa da Chica - que mostraram 

respectivamente disponibilidade local das matérias-primas quartzo hialino e quartzito - 

compreendemos fortemente a possível relação entre a disponibilidade local das matérias-

primas e o reflexo predominante destas em suas indústrias líticas, nos dois horizontes 

cronológicos, e assim, possivelmente, encontramos uma escolha que considera a oferta 

local das matérias-primas nas indústrias presentes.  

Em cenário distinto, onde não foram identificadas possibilidades de 

aprovisionamento local das matérias-primas principais, está o S.A. Lapa do Peixe Gordo. 

Neste viés, em uma análise inter-sítios, é notória a expressão do lascamento sobre o 

quartzo hialino e demais quartzos, bem como o aumento em suas frequências, no Horizonte 

                                                 
150Item 7.1.2. 
151 Que demonstraram alta aptidão ao lascamento.  
152 Até os tempos atuais. 
153 Vide Cap.5 - Sítios em Estudo, Item 5.3.2 – As matérias-primas líticas no sítio.  
154Item 7.1.3. 
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Recente - mesmo no S.A. Lapa da Chica, onde a disponibilidade do quartzito com alta 

aptidão ao lascamento é ampla.  

O S.A. Lapa da Chica nos apresentou no Horizonte Recente traços similares ao 

observado no S.A. Lapa do Caboclo: enquanto a produção sobre quartzito caiu, as 

produções sobre o quartzo hialino e o quartzo translúcido aumentaram. Transportada ao 

S.A. Lapa do Peixe Gordo, esta relação mostra aumento na produção sobre o quartzito e 

quartzo translúcido e queda na produção sobre o quartzo hialino – todavia mantêm-se a 

predominância sobre esta matéria-prima, que, somada ao quartzo translúcido, ultrapassa a 

meia parte da indústria.  

Ao ponderamos sobre os territórios de aprovisionamentos nos sítios arqueológicos 

Lapa da Chica e Lapa do Peixe Gordo, certamente encontramos um maior custo na 

aquisição do quartzo hialino, e, assim, no Horizonte Recente, sua captação poderia ter 

ganhado maior significância, que pode estar refletida no aumento da produção sobre o 

quartzo translúcido – ou seja, aproveitam-se dos quartzos da maneira como surgiam, sem 

se aterem em demasiado a seleção pelo grau de pureza. Também no S.A. Lapa do Caboclo, 

notamos o aumento na produção sobre o quartzo translúcido e, sendo a fonte de matéria-

prima local, podemos incluir nas avaliações se o aumento de utilização desta matéria-prima 

estaria conectado somente ao fato de que seria possível alcançar funcionalidades 

semelhantes aos instrumentos elaborados a partir do quartzo hialino. Fato é que as cadeias 

operatórias observadas sobre o quartzo translúcido e o quartzo hialino, no Horizonte 

Recente, apresentaram similaridades assaz estreitas, como veremos no correr do texto.  

A contar com a análise das cadeias operatórias e da organização tecnológica das 

indústrias dos Horizontes Antigo e Recente, encontramos similaridades e diferenças, e, mais 

uma vez, o S.A. Lapa do Peixe Gordo se destaca nas dessemelhanças entre os demais 

sítios e entre os horizontes cronológicos.  

Com base nas diferenças e semelhanças observadas entre as cadeias operatórias 

das principais matérias-primas nas indústrias dos dois horizontes cronológicos, em interface 

ao território de aprovisionamento, podemos compreender que a organização tecnológica das 

populações que ocuparam o S.A. Lapa do Peixe Gordo se modificou. Enquanto no Horizonte 

Antigo encontramos nas cadeias operatórias etapas de produção restritas a fases finais de 

produção, no Horizonte Recente as cadeias operatórias mostraram-se mais completas, 

apresentando elementos relacionados desde o aprovisionamento a etapas de produção, 

com fases de debitagem, façonagem e retoque, e, inclusive, descarte - exclusivamente para 

a matéria-prima quartzito. Compreender o desenvolvimento de atividades diferenciadas 

entre os dois horizontes do S.A. Lapa do Peixe Gordo nos ampara na discussão sobre a 

função do sítio.  
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Aparentemente, neste sítio, o que mais se modificou entre os horizontes cronológicos 

foi sua função.  Enquanto no Horizonte Antigo, a indústria e a leitura de seus atributos 

mostraram indicativos de utilização do local como um acampamento temporário - onde 

possivelmente eram efetuadas atividades relacionadas a fases finais e retoque de 

instrumentos (enquanto se aguardava a caça, ou qualquer outra situação temporal climática, 

entre outros), no Horizonte Recente, o sítio passa a ser um local de atividade intensa no 

lascamento com vistas à produção de artefatos, passando a ser de fato, uma oficina lítica, 

com a presença de cadeias operatórias mais completas, nas duas matérias-primas 

principais, e, ainda, possivelmente um local de utilização dos artefatos, visto o discreto 

descarte registrado155. Isto é, a percepção funcional sobre aquele local se modificou entre os 

horizontes, e completamente correlata a esta percepção, está o território de 

aprovisionamento. Uma vez que consideramos as mesmas possíveis fontes de 

aprovisionamento para o quartzo hialino e quartzito nos dois horizontes, ao procurarmos 

entender a relação estabelecida entre homem-ambiente, neste contexto, compreendemos 

que as percepções sobre o território e o aprovisionamento, os interesses e eleição de 

prioridades das distintas populações, que inclui aspectos de custo de aquisição e as formas 

técnicas do transporte da matéria-prima156 dos grupos diacrônicos neste sítio, se 

modificaram.  

A partir destas percepções diacrônicas diferenciadas, acima discutidas, um elemento 

importante a ser ponderado na proposta interpretativa do sítio passa a ser funcionalmente 

uma oficina lítica e provavelmente um local de uso, muito discreto, dos artefatos, é que não 

se exclui, de modo algum, sua utilização como acampamento temporário, ou um local de 

passagem, conforme classificado no Horizonte Antigo. As populações que por lá passaram 

no Horizonte Recente poderiam tão somente se demorar por mais tempo no sítio, e 

carregavam consigo quantidades restritas das matérias-primas que lascavam, disponíveis 

em raios com intervalo mínimo de aproximadamente 8,5km. Corrobora para a manutenção 

deste entendimento a ausência de estruturas arqueológicas e vestígios que indiquem 

permanências prolongadas (como estruturas de combustão, restos faunísticos, entre 

outros).  

Transportando estas interpretações à caracterização do espaço proposta, a inserção 

na paisagem do S.A. Lapa do Peixe Gordo, não se conectaria diretamente à litologia local, 

no que toca a matérias-primas para lascamento, uma vez que as matérias-primas principais 

são alóctones e a matéria-prima predominante encontra-se mais distante que a secundária. 

Dos geoindicadores observados e identificados na área de estudo traçada a partir do sítio, 

                                                 
155 A descontinuidade espacial entre produção e uso foi percebida neste sítio somente no Horizonte Antigo.  
156 Se em blocos, lascas, cristal, plaqueta, pré-transformados ou não.  
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registramos alguns abrigos possíveis de utilização/permanência157, locais com 

disponibilidade natural da matéria-prima quartzito com aptidão ao talhe e presença de 

cursos d’água em abundância. Entretanto, a visibilidade possibilitada pelo amplo campo 

defronte ao sítio parece ter sido o geoindicador que se destacou como diferencial dos 

pontos de estudo, podendo este ser definitivo na escolha do local. Assim, possivelmente, a 

implantação deste sítio pode se relacionar não a geoindicadores rígidos e sim à confluência 

de fatores que envolvam aspectos fisiográficos – como a geomorfologia, a geologia e a 

hidrografia –bem como aspectos estratégicos direcionados à caça e coleta e, ainda, a 

aspectos culturais.  

Este panorama se movimenta ao encontrarmos os sítios Lapa do Caboclo e Lapa da 

Chica. Na análise das cadeias operatórias das matérias-primas principais e da organização 

tecnológica das indústrias, observamos, nos dois sítios, semelhanças muito estreitas e raras 

dissemelhanças entre os horizontes cronológicos. A exceção é também notada nos dois 

sítios, sobre a mesma matéria-prima e de mesma forma: enquanto no Horizonte Antigo 

percebemos uma atividade tímida em relação ao lascamento do quartzo translúcido, o 

Horizonte Recente mostrou uma intensificação na atividade. Destarte este apontamento - 

que será comentado na sequência deste texto - estes sítios, compreendidos principalmente 

como oficinas líticas, permanecem nesta função, sendo notada somente a intensificação da 

atividade de lascamento. De mesma maneira que notado no S.A. Lapa do Peixe Gordo, 

estes sítios também não registraram, até o momento, estruturas arqueológicas e vestígios 

que indiquem permanências prolongadas (como estruturas de combustão, restos 

faunísticos, entre outros).  

Inclui-se, na avaliação sobre a função destes sítios e de suas alterações entre os 

horizontes, a percepção sobre os aspectos direcionados a descontinuidades espaciais.  A 

descontinuidade espacial entre produção e uso é verificada no Horizonte Antigo sobre o 

quartzito no S.A. Lapa do Caboclo. Já no Horizonte Recente a descontinuidade espacial 

ocorre somente no S.A. Lapa da Chica, estando presentes artefatos sobre quartzo hialino, 

quartzito e também sobre o quartzo translúcido no S.A. Lapa do Caboclo, mesmo que de 

maneira assaz discreta. Todavia este registro, de maneira geral, os sítios mostram que o 

número de instrumentos registrados – quando registrados - possivelmente não corresponde 

                                                 
157 Destes abrigos, somente um teve registro como Indicador Cultural, localizado a 0,6km do S.A. Lapa do peixe Gordo. Com 

registro de somente uma peça e um ambiente claro de alto grau de intervenções, principalmente superficiais, esta etapa dos 

estudos não pretende estender a discussão sobre este abrigo, todavia considera que em estudos futuros, ao se confirmarem 

vestígios arqueológicos em subsuperfície será necessário incluir o local nas discussões sobre sua implantação na paisagem, 

que, todavia algumas peculiaridades e não estar em altura, se aproxima de características observadas no S.A. Lapa da 

Ciranda, registrado na região de Diamantina.  
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à totalidade dos instrumentos produzidos, principalmente ao avaliarmos as porcentagens 

que representam esta classe frente às demais158.  

Relacionando estas informações à caracterização do espaço, a escolha do local de 

implantação dos sítios Lapa do Caboclo e Lapa da Chica poderia possivelmente estar 

conectada à litologia local por pelo menos dois fatores: a ampla disponibilidade das 

matérias-primas - respectivamente quartzo hialino e quartzito (com alta aptidão ao 

lascamento) - e o baixo custo de aquisição de acordo com o território de aprovisionamento 

delineado. Visto os geoindicadores observados e identificados, a disponibilidade da matéria-

prima no local de implantação destes sítios, surge como um elemento de força, entretanto, 

ao consideramos os demais geoindicadores identificados em seus locais de implantação159, 

percebemos que o que pode ter definido a escolha do local - exato como observamos 

também no S.A. Lapa do Peixe Gordo – se traduz em uma confluência que envolveu 

possivelmente aspectos fisiográficos – como a geomorfologia, a geologia e a hidrografia -, 

aspectos estratégicos direcionados à caça e coleta, bem como aspectos culturais. Ao 

percebermos os resultados alcançados com a caracterização do espaço nas áreas de 

estudo destes dois sítios, somente o geoindicador de presença de cursos d’água é 

identificado de maneira mais presente e significativa. Demais geoindicadores, como 

presença de abrigos, disponibilidade de matérias-primas líticas e visibilidade, são assaz 

limitados e o indicador cultural – que avaliou a presença de vestígios culturais pré-históricos 

- é nulo. Desta forma, considerando as áreas de estudo caracterizadas, os locais que 

reuniriam a presença da maioria dos geoindicadores propostos seriam, de fato, o local de 

implantação destes sítios.  

Diante deste quadro, entendemos que as populações que caminharam pela região 

de Diamantina, compreendiam bem o espaço e fizeram escolhas ao definirem o local de 

implantação dos sítios arqueológicos, aqui estudados. Neste seguimento, compreendemos 

ainda que estas mesmas populações aparentemente percebiam bem as matérias-primas 

disponíveis, seus possíveis produtos e respectivas funcionalidades, e, assim, selecionavam 

e utilizavam o que melhor lhes adequasse, não só empregando as matérias-primas que 

dispunham naturalmente no local, em ampla oferta e alta aptidão ao talhe. Pode-se ver que 

há escolhas nítidas, para além das disponibilidades locais e do que possa parecer 

estrategicamente óbvio à nossa percepção. Nem sempre o mais disponível é o mais 

aproveitado; mudam-se as preferências; em cada um dos dois modos de vida, o antigo e o 

recente, há uma mudança significativa do papel, ao menos, de um dos sítios. 

                                                 
158 A porcentagem mais significativa entre a classe dos instrumentos e as demais classes alcançou os 3% e a menor 
porcentagem, os 0,2%.  
159 No S.A. Lapas da Chica, para além da disponibilidade local de matéria-prima, destacaram-se os geoindicadores: presença 
de abrigo, presença de cursos d’água e a visibilidade e, no S.A. Lapa do Caboclo, para além da disponibilidade local de 
matéria-prima, destacaram-se os geoindicadores: a presença de abrigo, presença de cursos d’água, e, visibilidade parcial. 
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Para além do reconhecimento nos dois horizontes cronológicos, especialmente sobre 

as matérias-primas principais, de um grande domínio tecnológico com a aplicação e controle 

de métodos de lascamento por vezes diferenciados, onde notamos alto interesse nas 

matérias-primas, alto investimento e seus intensos aproveitamentos, não podemos deixar de 

notar um traço de importância nos produtos elaborados a partir do quartzo hialino – seja por 

suas qualidades no lascamento ou funcionais. Nos dois horizontes cronológicos, os artefatos 

sobre esta matéria-prima mostram-se variados, sobre os suportes naturais cristal ou bloco, 

em suportes sobre brutos de debitagem ou lascados, onde, aparentemente, a busca no 

lascamento sobre esta matéria-prima se concentrouem instrumentos que proporcionassem 

gumes retos e curtos. Foram também percebidos de maneira significativa os gumes 

arredondados, gumes retos e abruptos e ainda, em menor intensidade os gumes côncavos e 

retocados em bico. Mesmo no S.A. Lapa da Chica, onde a disponibilidade do quartzito com 

alta aptidão ao talhe foi reconhecida, a indústria sobre o quartzo hialino ganhou volume no 

Horizonte Recente.  

Neste mesmo Horizonte, o surgimento do lascamento sobre outras matérias-primas 

do grupo dos quartzos (translúcido e fumê), no S.A. Lapa do Peixe Gordo, e o aumento de 

volume nas indústrias sobre estas mesmas matérias-primas, nos sítios Lapa do Caboclo e 

Lapa da Chica, pode suscitar algumas possibilidades. Uma vez que os sítios em estudo não 

mostraram disponibilidade local destas matérias-primas160, a população deste horizonte 

poderia se empreender na busca e no lascamento de outras matérias-primas percebidas 

como próximas ao quartzo hialino, na tentativa de alcançar produtos de funcionalidades 

semelhantes, e, assim, ampliava seu próprio acesso a matéria-prima e possibilidades no 

território de aprovisionamento; estabelecendo assim modificações nas percepções sobre o 

território e o aprovisionamento, que inclui aspectos sobre as formas técnicas do transporte161 

e o custo de aquisição dasmatérias-primas.De maneira interessante, os traços tecnológicos 

percebidos nas indústrias sobre o quartzo translúcido e quartzo fumê, no Horizonte Recente, 

mostram similaridades estreitas aos notados sobre o quartzo hialino, sendo registrado 

também para essas o domínio tecnológico e o tratamento zeloso em seu aproveitamento.  

Em que pese a acuidade notada na produção sobre o quartzo hialino é mesmo 

impressionante a produção sobre o quartzito. Na leitura das indústrias, foi possível perceber 

a intensidade de produção de instrumentos, principalmente retocados sobre plaquetas. Com 

suportes, em maioria, muito próximos do objeto final, as cadeias operatórias destes artefatos 

registraram em sua produção, majoritariamente, etapas avançadas da fase de façonagem e 

também da fase de retoque, ambas com intensidades relevantes, e deixaram um imenso 

                                                 
160 A exceção do S.A. Lapa do Caboclo que foi considerado como uma possível fonte de aprovisionamento também do 
quartzo translúcido.  
161 Se em blocos, lascas, cristal, plaqueta, pré-transformados ou não.  
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volume de refugos de lascamento. A produção de instrumentos simples, somente com 

trabalho no gume, é baixa, todavia está presente e nos direciona a uma cadeia operatória 

que, embora não ofereça elementos para uma caracterização satisfatória, amplia nossa 

visão sobre os instrumentos produzidos a partir desta matéria-prima e suas possíveis 

funcionalidades. 

 

Respondendo as questões colocadas como objetivo deste trabalho, a partir dos 

resultados e de algumas de suas interpretações acima descritas, é possível compreender 

que entre os horizontes diacrônicos houve modificações tanto na interação com o espaço, 

como na percepção sobre as matérias-primas, sendo registradas alterações em suas 

utilizações. 

As populações que caminharam pela região de Diamantina compreendiam bem o 

seu espaço e a inserção da maioria dos sítios na Formação Galho do Miguel pode ser 

compreendida pela gama de geoindicadores presentes e característicos que esta Formação 

pode oferecer, na maioria das vezes, em conjunto. Certamente, nesta observação, 

precisamos trazer à baila o S.A. Lapa do Caboclo, que, inserido na Formação Santa Rita, 

traz como geoindicadores reconhecidos a disponibilidade de matéria-prima lítica (quartzo 

hialino), a presença de abrigo e de cursos d’água e a visibilidade – mesmo que parcial. Vale 

notar que o abrigo onde se encontra o sítio faz-se aparentemente de uma exceção, bem 

valorizada e aproveitada pelos que lá estiveram, uma vez que, pelo registrado na 

caracterização do espaço desta área de estudo, a presença de abrigos na Formação Santa 

Rita e nas demais Formações geológicas no entorno averiguadas, foi nula. Especificamente, 

este sítio é de difícil leitura quando pensamos na sua função. A partir da análise das cadeias 

operatórias e da organização tecnológica, não percebemos modificações em sua função 

como oficina lítica entre os horizontes cronológicos e, assim, a presença dos sepultamentos 

associados ao Horizonte Recente torna-se determinante no entendimento de alteração e/ou 

acréscimo em sua função inicial como oficina lítica, quando passa também à vocação 

cerimonial.  

Compreender esta alteração tão significativa entre os horizontes Antigo e Recente no 

S.A. Lapa do Caboclo se faz de um grande desafio, bem como alcançar as questões, por 

enquanto estabelecidas, sobre a ausência de sítios de habitação, a parca presença de 

material cerâmico na região – associada ao Horizonte Recente- e, ainda, e não menos 

importante, o hiato temporal entre os horizontes cronológicos – de frequente 

reconhecimento no cenário pré-histórico da região central do Brasil.  

A contribuição desta tese no melhor entendimento do espaço pré-histórico, bem 

como da gestão das matérias-primas – e, ainda, no detalhamento sobre as indústrias líticas 
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correspondentes ao Horizonte Antigo, abre agora ainda espaço para avançar a agenda nas 

discussões frente aos demais sítios arqueológicos identificados na região de Diamantina, 

bem como frente às demais áreas pré-históricas do norte mineiro, tanto direcionadas à 

tecnologia lítica, quanto aos aspectos que inter-relacionam as populações que lá estiveram 

e o espaço.  

Tratar estes aspectos em conjunto, traçando uma metodologia específica, que lançou 

mão das geociências aplicadas à arqueologia e da tecnologia lítica, foi diretamente ao 

encontro de uma das tantas questões levantadas no trabalho de Isnardis (2009): “Seria 

possível desenvolver uma abordagem para lidar com a diversidade de rochas da serra e 

explorar melhor as relações entre os sítios por meio das matérias-primas?”.  

Por muitas vezes vista e revista, esta tese buscou nas referências teóricas elementos 

capazes de embasar uma metodologia que nos proporcionasse gerar informações, e, 

recursos para interpretar estas informações - cresceu devagar, com muito esmero, e agora, 

chegando ao fim, nos aproxima de um possível sim, como resposta a questão acima. Este 

‘sim’ é limitado pelas áreas de pesquisa estabelecidas, mas assaz produtivo, uma vez que 

nos proporcionou o aprofundamento do conhecimento sobre os sítios em estudo e suas 

indústrias líticas em interface ao espaço pré-histórico nos horizontes Antigo e Recente.  

Este estudo se propôs ao preenchimento de somente uma peça neste imenso puzzle 

que constrói os cenários pré-históricos na região de Diamantina, e, mais do que repostas, 

bem mais, nos trouxe outras tantas questões. Como todo caminho, feito a partir de um 

passo na frente de outro, pensamos que esta tese e seus resultados contribuíram com um 

singelo passo.  

Sorte a nossa, que teremos por muitos anos o Espinhaço das Minas como 

companhia nas pesquisas vindouras. Pensar na continuidade destas pesquisas fazem os 

olhos brilharem, como os diamantes escondidos naquelas serras.  
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ANEXO A – Gabarito de Análise – Indústrias Líticas 

Universidade Trás os Montes e Alto D’Ouro 

Programa de Doutoramento Quaternário, Materiais e Cultura 

GABARITO DE ANÁLISE – INDÚSTRIAS LÍTICAS 

A – Matéria-prima 4 - Plaqueta 

1 - Quartzo hialino 5 - Cristal 

2 - Quartzito 6 -  Não Identificado 

3 - Quartzo fumê  

4 - Quartzo leitoso D – Presença de Córtex 

5 - Quartzo translúcido 1 - Presença (0-25%) 

6 - Sílex 2 - Presença (25-50%) 

7 - Não identificado 3 -  Presença ( 50-75%) 

 4 -  Presença (75-100 %) 

 5 - Totalmente cortical 

B- Classificação das peças 6 - Ausência 

1 - Núcleo  

2 - Instrumento E – Negativos na face externa 

3 - Lascas 1 - 01 

4 - Percutor 2 - 02 

5 - Fragmentos de lascas 3 - 03 

6 - Bigorna 4 - 04 

7 - Detritos 5 - 05 ou mais 

8 - Restos Brutos  6 - ausência 

9 - Não identificado  

 F – Dimensões 

C – Suporte natural 1 - Comprimento 

1 - Bloco 2 - Largura 

2 - Seixo 3 - Espessura 

3 - Filão  

 

 


