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Resumo 

 

Este trabalho aborda a análise do material lítico do sítio arqueológico Santa Paula, 
com o objetivo de identificar as matérias-primas líticas, as possíveis técnicas utilizadas 
para trabalha-las, e sua distribuição no espaço estratigráfico do Montículo 1 do sítio 
Santa Paula, a partir da análise tecnológica. Esse sítio está localizado na margem 
esquerda do Rio Madeira, na antiga Vila Amazonas, em frente ao sitio arqueológico 
Teotônio. É um sitio arqueológico extenso, com presença de materiais cerâmicos, 
líticos, carvões, ossos e terra preta, vestígios da materialidade que podem contar a 
história indígena antiga da região. Os materiais arqueológicos líticos desse sítio são 
compostos por uma diversidade de matérias-primas como: lateritas, granitos, quartzos, 
silexitos, ígneas máficas, placa ferruginosa, óxido de ferro, argilito/ferro e arenito, 
apresentando materiais com lascamento (natural ou não) e também materiais com 
polimentos. Foi possível fazer relações entre tipos líticos e matérias-primas, além, das 
relações desse material nas camadas estratigráficas. 
 

Palavras-chave: Arqueologia. Sítio Santa Paula. Lítico. Rio Madeira. Rondônia. 
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Abstract 

 

This work deals with the analysis of the lithic material of the Santa Paula 
archaeological site, with the objective of identifying the lytic raw materials, the possible 
techniques used to work them, and their distribution in the stratigraphic space of 
Mound 1 of the Santa Paula site, from of technological analysis. This site is located on 
the left bank of the Madeira River, in the former Vila Amazonas, in front of the 
archaeological site Teotônio. It is an extensive archaeological site, with the presence of 
ceramic, lithic, charcoal, bones and black earth, traces of materiality that can tell the 
ancient indigenous history of the region. The lithic archaeological materials of this site 
are composed of a variety of raw materials such as laterites, granites, quartz, silexit, 
mafic igneous, ferruginous plaques, iron oxide, argillite / iron and sandstone, 
presenting materials with chipping (natural or not) and also materials with polishes. It 
was possible to make relations between lithic types and raw materials, besides, the 
relationships of this material in the stratigraphic layers. 

Keywords: Archeology. Santa Paula site. Lithic. Madeira River. Rondônia. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

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

lítico arqueológico na Amazônia e a maioria dos estudos são em pequena escala. O 

interesse ainda está relacionado aos sítios arqueológicos do período de transição 

entre o Pleistoceno-Holoceno, enfatizando a antiguidade das ocupações.  

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

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

são observados os aspectos morfológicos e a partir deles se conclui sobre os aspectos 

funcionais, com exceção dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto “A 

tecnologia lítica no contexto das ocupações pré-coloniais do Alto Rio Madeira (RO): 

persistência e mudança” desenvolvida pela professora Ma. Valéria Cristina Ferreira e 

Silva e seus orientandos (a). 

Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo principal analisar as matérias-

primas líticas, verificando as possíveis técnicas utilizadas para trabalhá-la, sua 

distribuição e concentração no espaço estratigráfico do Montículo 1 no Sítio Santa 

Paula, Porto Velho, RO, a partir da perspectiva tecnológica. Buscou-se entender se 

esses materiais correspondem as características técnicas de lascamento e polimento, 

semelhantes ou diferentes, nas diversas camadas, e sua possível relação com o 

material cerâmico (com sua distribuição descrita nas camadas estratigráficas) e, 

assim, discutir sobre possíveis continuidades ou mudanças tecnológicas que 

pudessem contribuir nas inferências sobre as sociedades indígenas pretéritas. 

Os materiais líticos foram analisados inicialmente, no âmbito do projeto de 

pesquisa “A tecnologia lítica no contexto das ocupações pré-coloniais do Alto Rio 

Madeira (RO): Persistência e Mudanças” com o Sub- Projeto de Pesquisa: Análise do 

material lítico do sítio arqueológico Santa Paula como atividade do PIBIC – CNPQ. 

O Sítio Santa Paula localiza-se na margem esquerda do Rio Madeira, em um 

terraço fluvial em frente à antiga cachoeira do Teotônio. Priorizou-se a obtenção de 

informações sobre as etapas da cadeia operatória (aquisição da matéria-prima, estudo 

das sequências de operações, gestão dos artefatos) dos líticos relacionados ao 

Montículo 1, com a pretensão de levantar as hipóteses iniciais que conduzirão futuras 

analises líticas que abordarão o Sítio como um todo.  

Foram analisados um total de 2202 vestígios líticos arqueológicos provenientes 

das unidades: N1001 E1001; N1000 E1001; N1001 E1000 e N1000 E1000 que 

compõem até o momento o que se denominou em capo de Montículo 1. 
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Este trabalho de conclusão de curso está dividido em três capítulos. No 

capítulo 1, realizamos uma descrição bibliográfica relacionada às pesquisas 

arqueológicas com material lítico no Rio Madeira. De forma cronológica inserimos os 

autores que trabalharam nos sítios analisados e um resumo de suas análises. Na 

sequência apresentamos o Sítio Santa Paula, seu histórico de escavação e os 

trabalhos que utilizaram o mesmo como objeto de estudo. No capítulo 2 descreveu-se 

os materiais e métodos utilizados para a análise do material lítico em questão. No 

capítulo 3 realizou-se a inserção dos resultados da análise do material lítico no 

Montículo 1, destacando as unidades escavadas e analisadas separadamente e 

posteriormente em conjunto formando o que se denomina Montículo 1. 
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Capítulo 1 

Pesquisas Arqueológicas com o material lítico 

 
 

1.1 Pesquisas Arqueológicas com o material lítico: Rio Madeira 

 
No sudoeste amazônico, região de localização deste estudo, os levantamentos 

arqueológicos têm mostrado diversas modificações na paisagem como escavações de 

canais e poços, geóglifos e outras estruturas que estão sendo associada a questões 

de cultivo, domesticação, diversidade e extensas áreas de ocupações indígenas. Além 

disso, a antiguidade do registro arqueológico e os aspectos formais de instrumentos 

líticos localizados em sítios de terra preta (machadinhas, quebra-coquinhos, bigornas, 

moedores, pilões e mãos de pilão) poderiam estar corroborando com a hipótese de 

que a domesticação de determinados cultivares e/ou a agricultura já estaria sendo 

praticada nessa região no início do Holoceno (NEVES, 2006; ZIMPEL, 2009). 

As primeiras hipóteses de ocupação da bacia do Rio Madeira são propostas 

por Eurico Miller (1987 a 1992a). Segundo o autor, a região do alto Madeira teria o 

início de sua ocupação a partir de 12000 AP, (datação relativa por associação direta 

com vestígios faunísticos referentes à megafauna) no sítio arqueológico Cai N’água 

(RO-PV-107), em Porto Velho, RO. 

Segundo Miller (1987) as pesquisas arqueológicas em Rondônia e seus 

resultados Paleoindígenas ocorreram devido ao (PRONAPABA) Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica e ao (PAR) Programa Arqueológico de 

Rondônia, que fazia parte da Secretaria do Estado, Cultura, Esportes e Turismo 

(SECET-RO). 

Eurico TH Miller fez pesquisas que ele denominou de “Paleoindígenas” em 

vários estados brasileiros, assim como, levantamento de informações sobre diversos 

sítios arqueológicos. Foi o pioneiro das pesquisas arqueológicas em Rondônia e nas 

margens do Rio madeira. Em 1987, publicou um texto chamado “Pesquisas 

arqueológicas Paleoindígenas no Brasil ocidental”, onde descreve que para Rondônia, 

os sítios arqueológicos Paleoindígenas se encontravam nos sedimentos do Alto Rio 

Madeira, que no tempo de sua pesquisa estava imerso.  

Miller (1987) relata sobre o “Complexo Dourado” para Mato Grosso e o 

“Complexo Periquito” para Rondônia. No Complexo Periquito, não foram realizadas 

datações, porém, foi feito uma estimativa crono-sedimentar e assim foi possível 

estimar que seus materiais se encontravam em transição pleito/holocênica, que 

ocorreu ao redor de 12000-13000 anos AP. 
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Miller (1987) também afirma que, as evidências Paleoindígenas do Complexo 

Periquito no leito do Alto Rio Madeira, junto à Cachoeira dos Periquitos, ocorrem até o 

presente. Os artefatos desse “complexo” foram encontrados através de atividades de 

garimpo e mineração. Os maquinários e dragas que penetram os sedimentos argilosos 

e arenoso até encontrar o leito granítico, sugam tudo ao seu redor: sedimentos, 

concreções, seixos, restos materiais de ocupações e fósseis.  

Segundo Miller (1987) o mesmo fez o acompanhamento do trabalho de 

mineração em uma das oportunidades que lhe foi dada, e assim, através do 

peneiramento desse material retirado dos maquinários obteve das peneiras de balsa 

um biface lítico, e algumas lascas e seixos pequenos em quartzito sem retoque, foi 

possível ainda, observar que a biface lítica encontrada era resultante de uma atividade 

de lascamento por percussão e que sua matéria-prima estava muito alterada. 

Miller (1992) fez pesquisas nas áreas de influência das UHE Tucuruí, Samuel e 

Balbina. Entre 1987 e 1988, Miller realizou os trabalhos de campo na área de 

alagamento da Usina Hidrelétrica de Samuel em Rondônia, descrevendo a existência 

de vários sítios arqueológicos na região, sendo indicados pelos moradores locais. 

Apesar de não ter verificado todos esses sítios, 121 sítios foram registrados e apenas 

uma parcela pequena foi escavada.  

Segundo Miller (1992) foram feitas descrições de 101 sítios arqueológicos, 

foram realizadas trincheiras, e cortes estratigráficos nesses sítios, além de obter uma 

grande coleção de materiais em superfície. Dentre os sítios encontrados, 16 eram 

sítios-oficina lítica de ceramistas, e foram encontrados mais de 10.618 líticos. 

Miller (1992) cria para esta região a subtradição Jatuarana, que faria parte da 

Tradição Polícroma da Amazônia caracterizada por 32 sítios nas margens do Madeira, 

dos quais o autor aponta os sítios Teotônio e Porto Seguro (Santa Paula) localizados 

um em cada margem da cachoeira do Teotônio e o sítio Igapó-I, na margem direita da 

cachoeira do Santo Antônio, como os mais complexos. No que se refere ao material 

lítico associado a essa subtradição o autor descreve a forma dos machados e cita a 

existência de contas cilíndricas perfuradas. Miller (1992a) descreve a diversidade de 

complexos e fases cultural no Alto Rio Madeira e nas suas sub-bacias, destacando 

entre elas o Rio Jamari onde ocorre 3 complexos: Itapipoca, Pacatuba e Massangana, 

e para o Alto madeira o complexo Girau. 

Nisinga (2014) formulou a tabela abaixo em sua monografia, para mostrar as 

datações estimadas por Miller (1987, 1992 a) para a Rondônia, assim como também 

descreve o material encontrado: 
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Figura 1 – Material Lítico em grupos sem material cerâmico, segundo Miller. FONTE: NISINGA, 
2014. 

 
 

Tendo em vista que Miller é discípulo do PRONAPA, que estimulou a 

caracterização dos vestígios arqueológicos de acordo com conceitos de tradições e 

fases, conforme citaremos abaixo, e da qual discordamos, nosso trabalho seguirá sem 

o uso dessas denominações. 

 

Tradição: um grupo de elementos ou técnicas com persistência 
temporal, implicando relação histórica entre os sítios ou fases 
incluídas. Fase: qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de 
habitação, etc. relacionados no tempo e espaço em um ou mais 
sítios. (CHMYZ, 1976, p. 145, 131 e 144). 

 

Estudos recentes e com novas perspectivas como o de Cruz (2008), Zimpel 

(2009), Neves (2012), Almeida (2013), Zuse (2014), Pessoa (2015), Mongeló (2015), 
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Costa (2017), Vassoler (2016), Nisinga (2018) e Zimpel (2018) trouxeram 

contribuições bastante significativas para construção de uma nova visão sobre as 

ocupações indígenas na bacia do alto Rio Madeira, dialogando com dados 

arqueológicos já estabelecidos em termos de ocupação humana. 

Zuse (2014) em sua tese de Doutoramento, faz inferências relacionadas a 

analise cerâmica, sobre a ocupação do Sítio Santa Paula, que naquele momento 

associa principalmente a ocupação Barrancóide e faz um rápido relato sobre os 

materiais líticos presentes no sítio. 

 

Levando em consideração o tamanho deste sítio e sua localização, 
em frente à cachoeira do Teotônio, a amostra que analisamos não é 
representativa para a compreensão do seu contexto de ocupação, 
que certamente é muito complexo; associamos, entretanto, esta 
cerâmica à tradição Barrancóide. É necessário não somente analisar 
o material da outra unidade escavada no sítio e das demais 
sondagens da delimitação, mas também ampliar as áreas escavadas 
(ZUSE, 2014, p.391). 
O material lítico do sítio Santa Paula é constituído 
predominantemente por blocos de granito sem marcas de 
lascamento, detritos e seixos sem marcas de uso, mas também estão 
presentes lascas de quartzo leitoso e hialino e de granito, percutores, 
duas lâminas polidas (rocha ígnea), seis fragmentos de artefatos 
polidos (rocha ígnea), três adornos polidos, uma lasca com as facetas 
polidas e nódulos de laterita com estrias. Destaca-se um artefato 
polido que apresenta um sulco de encabamento e marcas na parte 
distal indicam que foi utilizada como batedor ou mão de pilão, 
podendo tratar-se do reaproveitamento de um artefato polido 
fragmentado como batedor (ZUSE, 2014, p.141). 
  

 

Em relação a estudos específicos relacionados ao material lítico, podemos citar 

o trabalho de conclusão de Curso de Nisinga (2014), a dissertação de Mestrado de 

Mongeló (2015), o trabalho de conclusão de Curso Noleto (2015) e a dissertação de 

mestrado de Nisinga (2018). Outro trabalho que está em andamento refere-se ao 

trabalho de mestrado de Noleto, iniciado em 2018. 

Nisinga (2014) trabalhou com os materiais líticos do sitio arqueológico Veneza, 

onde fez um levantamento sobre os estudos do material lítico na Amazônia. O sitio 

arqueológico Veneza, está localizado na margem esquerda do Rio Madeira, está em 

uma planície de inundação, implantado próximo da cachoeira de Santo Antônio na 

cidade de Porto Velho – RO.  

Conforme Nisinga (2014) foram retirados um total de 6.780 fragmentos de 

materiais arqueológicos, entre materiais cerâmicos e líticos, esses materiais foram 

retirados das sondagens, unidades, coleta sistemática e não sistemática e do perfil do 

barranco. Ainda conforme Nisinga (2014) os materiais líticos encontrados nesse sítio 
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totalizaram 2257 peças, e foram analisados nesse trabalho 1.207 materiais líticos que 

correspondem as unidades de escavações escolhidas para tal. Nisinga finaliza seu 

trabalho inferindo que os materiais encontrados como artefatos líticos do sítio Veneza 

em sua maior parte, eram produzidos para serem adornos, e também informa que é 

muito importante a continuação dos trabalhos sobre os materiais líticos nos sítios 

arqueológicos no entorno do sítio Veneza para assim efetivar essas informações.   

Mongeló (2015) desenvolveu sua dissertação de mestrado nas ocupações Pré-

ceramista do alto Rio Madeira - RO, e um dos seus objetivos específicos era 

caracterizar a indústria lítica dos contextos antigo e ceramista, seu trabalho foi voltado 

para o sitio arqueológico Teotônio que fica na margem direta do Rio Madeira. 

Segundo Mongeló (2015) nas unidades N10003 E10004 e N10003 E10003 foi 

possível visualizar: lascas unipolares, lascas bipolares, núcleos e artefatos. Nessas 

duas unidades ele analisou 969 pecas diagnósticas, dentre elas, apenas 3 

instrumentos eram polidos, e todos os outros provenientes de atividades de 

lascamento.  

Dessa forma, acredita-se que seja possível, afirmar que existe de fato uma 

ocupação lítica, com presença substancial de material, em solo antrópico no sítio 

Teotônio (MONGELÓ, 2015, p. 119). 

 Conforme Mongeló (2015) para o sítio Teotônio e a indústria lítica é possível 

afirmar que: 

 

1 - A indústria lítica no sítio Teotônio é composta por artefatos polidos 
e lascados. Os polidos, relacionados às ocupações ceramistas, são 
em geral mãos de pilão e machados, produzidos de rochas 
metamórficas oriundos do local. Os lascados, são produtos de 
lascamentos unipolares e bipolares de matérias-primas de quartzo e 
suas variações, hialinos e leitosos; 
2 – Não há, na indústria lítica, uma variação em relação a 
estratigrafia, a não ser no quesito quantidade, sob uma perspectiva 
de longa duração, as técnicas de lascamento aparentemente 
permaneceram as mesmas (MONGELÓ, 2015, p. 125). 

 

 

Noleto (2015) trabalhou com os materiais do sitio arqueológico Brejo, que se 

localiza na margem direita do Rio Madeira, próximo a antiga cachoeira de Santo 

Antônio e a Ilha do Presídio. Foram abertas 2 unidades de escavação em 6 setores do 

sítio, cada unidade medindo 1m² e escavada em níveis artificiais de 10 cm. Segundo a 

autora foram analisados 2104 vestígios líticos provenientes deste sítio. Os materiais 

líticos encontrados no sítio que estão na categoria de vestígios de lascamento são: 

1125 fragmentos de lascamento, 187 lascas bipolares 86 lascas retocadas, e 13 
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núcleos, a matéria prima mais utilizada para a confecção de material lítico nesse sítio 

foi o quartzo, que teve um total de 74,95% desse material.  

Esse sítio apresentou 3 setores com a maior quantidade de materiais líticos, 

são eles os setores 2, 3 e 4, e também semelhanças comparadas a outros setores do 

sítio, estando esses em porções mais altas, e apresentando: intensificação das 

atividades de lascamento nos solos amarelados e lascamento sendo composto quase 

que todo pelo quartzo. Noleto (2015) também observou o tamanho reduzido das 

lascas em quartzo resultante do processo de lascamento, das lascas bipolares em 

siltito e silexito, e a presença das lateritas com marcas de estrias, pois essas também 

apresentam tamanhos reduzidos, e poderiam assim está sendo utilizadas para 

extração de pigmentos como para fins de adornos. 

 

[...] considerando o proposto por Nisinga (2014) para o sítio Veneza, 
vizinho do brejo, de que havia ali uma indústria de produção de 
adornos, podemos questionar se algo semelhante não ocorreria no 
brejo. (NOLETO, 2015, p. 96). 

 

 

Nisinga (2018) propôs analisar as dinâmicas de ocupação espacial na Ilha de 

Santo Antônio (Rio Madeira) através das análises dos materiais líticos e análises 

químicas da Terra Preta Arqueológica. 

 

Foram utilizadas 5.080 peças provenientes dos 148 furos-teste que 
foram realizados nas etapas de delimitação do Sítio Ilha de Santo 
Antônio, computando 4.373 materiais cerâmicos e 707 materiais 
líticos, com a finalidade de realizara a análise espacial no sentido 
horizontal do sítio. E analisadas cinco unidades de escavação, para a 
análise de forma vertical da dispersão do material lítico da ilha, 
computando 16.582 peças líticas (NISINGA, 2018, p. 56). 
 
[...] material lítico desta etapa era constituído por uma série de 
materiais em lateritas polidas, fragmentos de quartzo e alguns seixos 
que foram utilizados para realizar a atividade de lascamento 
(percutores19). As lateritas raspadas estavam nas proximidades da 
área de TPA e quase todas estavam associadas à presença de 
cerâmica, a maior parte destes objetos provavelmente foram 
utilizadas para a aquisição de pigmento para a coloração. Alguns 
destes materiais apresentavam formas o que também nos leva a 
presumir que eram raspadas para a manufatura de adornos, como os 
que foram encontrados no recipiente 1 (R1), no setor III (NISINGA, 
2018, p. 64). 
 
O material em quartzo consistia em uma porção de lascas e vários 
materiais fragmentados. Os artefatos perceptíveis de forma mais 
evidente eram três percutores. O material em quartzo possuía pouco 
acabamento e os materiais aparentavam ser expedientes (NISINGA, 
2018, p. 65). 
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Conforme podemos perceber nos trabalhos sobre a indústria lítica relacionadas 

as ocupações indígenas no Rio Madeira, fica claro, que ainda há, muito trabalho a ser 

feito, para que se possa ter mais clareza em relação a cadeia de operações 

relacionados aos processos técnicos de confecção desses instrumentos e suas 

relações com as camadas de ocupações denominadas de pré-ceramistas e 

ceramistas. 

 

 

1.2 O Sítio Santa Paula 

 

1.2.1 Localização no contexto arqueológico 

 
O Sítio Santa Paula localiza-se na margem esquerda do Rio Madeira, em um 

terraço fluvial em frente a antiga cachoeira do Teotônio. O sítio foi denominado Santa 

Paula quando foi visitado em 2004, nas pesquisas do Programa de Levantamento do 

Potencial Arqueológico Pré-Histórico nas áreas dos Aproveitamentos Hidrelétricos de 

Jirau e Santo Antônio, realizadas por uma equipe do Museu Emílio Goeldi (FURNAS, 

ODEBRECH e LEME, 2005). Porém o sítio era conhecido desde a década de 1970, e 

cadastrado por Eurico Miller como RO JP 03 Porto Seguro (MILLER, 1992). O sitio foi 

delimitado e escavado pela primeira vez em 2009, pela equipe da Scientia Consultoria 

Científica, no Projeto de Arqueologia preventiva nas áreas de intervenção da UHE 

Santo Antônio (SCIENTIA, 2008, 2011) e posteriormente o sítio foi escavado pelos 

docentes e discentes do curso de graduação em Arqueologia da Universidade Federal 

de Rondônia. 

Na margem direita, em frente ao Sítio Santa Paula, encontra-se o sítio RO JP 

01 Teotônio, escavado e registrado por Eurico Miller na década de 1970, quando foi 

evidenciada uma espessa camada de terra preta com material cerâmico datado em 

2.730±75 AP (MILLER, 1992), posteriormente delimitado e escavado pela Scientia 

Consultoria Científica (SCIENTIA, 2011), e recentemente em etapas de escavações 

como sítio escola realizadas pelo Departamento de Arqueologia da UNIR em conjunto 

com o Projeto PALMA (coordenado pelo Professor Eduardo Neves da USP). Além 

destes dois sítios, conhecidos há mais tempo, a equipe da Scientia evidenciou outros 

próximos, como o Mineiro, Foz do Jatuarana, Morro dos Macacos I e Morro dos 

macacos II na margem esquerda e os sítios Vista Alegre, Vista Alegre II, Pedral do 

Carneiro e Boa Vista na margem direita (figura 2). 
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O Sítio Santa Paula encontrava-se nas proximidades da Vila Amazonas, em 

frente à cachoeira do Teotônio, na margem esquerda do Rio Madeira, porém em área 

mais elevada em relação à vila Amazonas, nas coordenadas UTM 20L E382736 

N9021440, de propriedade do senhor Leonardo Martins. A Vila Amazonas foi inundada 

pelo lago da usina, porém, o Sítio Santa Paula foi preservado, por estar em uma cota 

mais alta, e hoje está na Área de Preservação Permanente (APP) da Santo Antônio 

Energia, possuindo um grande potencial para a continuidade das pesquisas. 
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Figura 2- Localização do Sítio Santa Paula e sítios no entorno. (Fonte: Google Earth). 
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Figura 3 - Localização do Sítio Santa Paula em relação a cidade de Porto Velho. (Fonte: Google Earth). 
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Figura 4 – Visualização do Montículo 1 – Sítio Santa Paula. Foto: Scientia, 2011. 
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Figura 5 - Visualização Sítio Santa Paula. Foto: Scientia, 2011. 
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1.3 Histórico de escavação do Sítio Santa Paula 

 

1.3.1 Escavação Scientia1 

 

No ano de 2009 foi realizada a delimitação do sítio e abertas duas unidades 

amostrais de 1x1m no âmbito do projeto Arqueologia preventiva nas áreas de 

intervenção da UHE Santo Antônio, RO, buscando evidenciar suas dimensões 

horizontais e verticais. A delimitação consistiu na realização de furos testes 

obedecendo a uma malha de 20 x 20m, a partir de uma coordenada em UTM usada 

como ponto zero para o sítio. Em sua totalidade foram realizados 220 furos testes (176 

com material arqueológico e 47 sem qualquer vestígio) para compreender a dimensão, 

estratigrafia e a disposição do material arqueológico do sítio (SCIENTIA, 2011; 

DURAM, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croqui 1 - Delimitação do sítio arqueológico Santa Paula. Os pontos vermelhos são as 
sondagens com materiais arqueológicos (positivas) e as amarelas com ausência de materiais 
arqueológicos (negativas). Os triângulos pretos são as duas unidades de escavação. Fonte: 

SCIENTIA, 2011. 

 

                                                           
1 Informações obtidas a partir dos Relatórios de Campo da Scientia Consultoria Científica 
(2009) e (2011), documento público. 
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Segundo Duram (2016) os dados da delimitação demonstraram que o sítio 

apresentava um extenso pacote de terra preta antropogênica com profundidade de 2 

m e alta densidade de material cerâmico, lítico, carvões e alguns fragmentos ósseos. 

De acordo com o croqui abaixo, percebemos que em sua porção leste o barranco 

havia sido bastante erodido, e provavelmente a dimensão do sítio era bem maior, 

contudo, em função dos fenômenos naturais, como chuvas intensas, o mesmo foi 

parcialmente impactado. A porção norte, por sua vez, corresponde ao limite do sítio, 

uma região praticamente ausente de vestígios arqueológicos. 

Após a delimitação do sítio, ainda sob coordenação da SCIENTIA 

CONSULTORIA CIENTÍFICA foram abertas duas unidades de escavação de 1m x 1m. 

A unidade E382631 N 9021469 localiza-se na área mais central do sítio e a E382670 

N9021310 na porção sul, ambas abertas nos locais com maior concentração de 

material arqueológico, tais como cerâmica, lítico e fragmentos ósseos, conforme 

identificado na delimitação (DURAM, 2016). Conforme percebemos nas descrições de 

Duran, ambas foram escavadas em níveis artificiais de 10 cm, com colher de pedreiro, 

ferro de cova e enxada, e após a três níveis estéreis, foi realizada uma tradagem no 

centro da unidade, com cavadeira tipo boca de lobo, com o intuito de se observar se 

havia mais camadas antrópicas abaixo, nãos sendo evidenciado qualquer vestígio. 

 

 

1.3.1.1 Unidade 20L E382631 N 9021469 

 

  A unidade E382631 N9021469 apresentou uma sequência de três datações 

C14 na camada arqueológica: 1.550±30AP a 103 cm de profundidade; 1.530±30AP a 

181 cm; e 1.520±40AP em 203 cm (ZUSE, 2014). 
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Croqui 2 - Perfil das unidades N9021469 E382631 e N9021310 E382670 respectivamente. 
Fonte: SCIENTIA, 2011. 

 

Desde os primeiros níveis até 50 cm, houve a maior concentração de materiais 

arqueológicos e os fragmentos maiores apareceram, sendo a estratigrafia constante, 

mantendo um solo orgânico, escuro (10 YR 2/1 black), com textura argilo-siltosa, 

compactação baixa e umidade média/alta até os 70 cm. À medida que ocorria o 

clareamento, diminuía o número de fragmentos cerâmicos, até seu último 

aparecimento, aos 230 cm de profundidade. Todos os níveis apresentaram fragmentos 

decorados e formatos bastante complexos, como bordas irregulares e flanges mesiais.  

Em relação ao material lítico, é interessante observar a presença de blocos de 

granito com possíveis marcas de uso, que correspondem a mais da metade dos líticos 

coletados nesta unidade. Algumas poucas lascas de quartzo apareceram 

esparsamente, desde os níveis superficiais até os mais profundos (última presença foi 

aos 200 cm). Também foram coletados seixos de rio, alguns de formato e material 

bem interessante, como uma pequena rocha branca, dificilmente encontrada na região 

(sic). Além disto, foram coletadas duas “machadinhas”, uma no nível 50-60 cm e outra 

no contexto da suposta feição. Esta última tinha um formato bastante peculiar, 

remetendo a um objeto usado para quebrar alimentos duros. Um fragmento de 

machadinho foi encontrado no nível 30-40 cm.  
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As escavações foram encerradas a 250 cm, após dois níveis estéreis, no 

latossolo amarelado já quase em contato com concreção rochosa.  

 

 

1.3.1.2 Unidade 20L E382670 N9021310 

 

A frequência de material cerâmico se sobressai na unidade em dois momentos: 

o primeiro é entre os níveis 20 e 40 cm somando 1.348 cacos, onde podemos destacar 

a presença de várias bordas e cerâmica pintada. Foi coletado também um fragmento 

ósseo de aproximadamente 2 cm. E o segundo, são os níveis 60 a 80 cm que 

correspondem a camada II A somando 301 fragmentos, estes embora em menor 

quantidade, apresentam fragmentos cerâmicos com motivos estilísticos bem 

diferenciados, como bordas com lábio expandido, pintura vermelha na superfície e 

sobre o engobo branco, flanges mesiais com ponteados, aparentes marcas de fuligem 

e caraipé e carvão como antiplástico. 

No entanto, uma análise posterior do material, ainda que superficial, sugere 

que em termos de frequência, os níveis 20 a 40 cm, podem ser pensados na 

estratigrafia como uma camada individual. A unidade foi escavada até 170 cm. 

 

 

1.3.2 Escavação DARQ-UNIR2 

 

Durante os semestres de 2014-1, 2014-2, 2015-1 e 2016-1 foram realizadas as 

disciplinas práticas de campo (obrigatórias) do curso de Bacharelado em Arqueologia 

da UNIR, em função do seu grande potencial arqueológico e da relativa proximidade 

da cidade de Porto Velho, o que facilita a estrutura e logística de campo. O acesso ao 

sítio pode ser feito via terrestre, por estrada vicinal (RO 006) da margem esquerda. 

Pela margem direita o acesso terrestre se dá até a Vila do Teotônio, cuja estrada se 

encontra em boas condições, sendo necessário nesse caso o translado de barco da 

margem direita para a esquerda. Os vestígios provenientes das intervenções 

realizadas pelo DARQ encontram-se em processo de análise, tornando possível 

compreender a relação da natureza e ocupação no sítio. 

Foram feitas coletas de superfície em algumas áreas do sítio e escavações em 

duas áreas, no montículo 1 e no montículo 2. Além disso, foi realizada a topografia do 

sítio, sendo observadas quatro estruturas monticulares formando uma espécie de 
                                                           
2 Informações obtidas do Relatório de Campo do Sítio Santa Paula, DARQ UNIR, 2017. 
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semicírculo aberto para a porção sudoeste, em torno de uma área mais plana e baixa, 

uma possível praça (ZUSE et al, 2017). 

No período de 2014-2, 2015-1 e 2016-1 participei enquanto acadêmico 

matriculado nos trabalhos de campo no Sítio Santa Paula, junto das escavações do 

Montículo 1 e 2. As escavações nesses Montículos estavam acontecendo 

simultaneamente em 2014-2 e 2015-1. Cada montículo tinha sua equipe de escavação 

pré-determinada pela disciplina de campo em que cada aluno estava matriculado.  

Em 2014-2 e 2015-1, fiz parte da equipe de escavação do montículo 2. A 

equipe desse montículo foi subdividida em 3, já que esse montículo teria início com 3 

unidades de escavações por causa do desnível da rua que cortava o mesmo. Cada 

uma das 3 equipes ficaram responsáveis por uma unidade 1m x 1m de escavação,  e 

ficaram divididas assim: 1 pessoa escavando a unidade, 1 pessoa na secretária e 2 

pessoas no peneiramento do sedimento, as pessoas responsáveis por escavar, 

escavavam com os devidos cuidados; as duas pessoas responsáveis pela peneira, 

peneiravam todo o sedimento, e separavam os materiais em grupos (lítico, cerâmica 

ossos, carvões e sementes); as pessoas responsáveis por cada secretária, 

contabilizavam e identificavam cada saco  de materiais vindo das peneiras de suas 

respectivas unidades, faziam a descrição das unidades, anotavam as fotos tiradas e 

toda e qualquer informação da escavação como: mudanças na cor do solo, peças 

diagnósticas, e alterações naturais no solo, faziam também as etiquetas e croquis. E 

vale ressaltar aqui que essas atividades eram rotativas por níveis de escavações, ou 

seja, de 10cm em 10cm os alunos mudavam de atividade com os colegas.  

Em 2016-1 participei da equipe de escavação do montículo 1,  a equipe foi 

subdivida em prol das unidades de escavação da mesma forma que a descrita no 

montículo 2, com a diferença de que nesse montículo foram abertas 4 unidades de 

escavação de 1m x 1m, escavado do nível 160-170 cm até 270 cm nesse período de 

escavação. 

 
 
1.3.2.1 Coletas de superfície 

 
Foram coletados materiais arqueológicos próximo ao montículo 1, em área 

adjacente a escavação das unidades N1000 E1000, N1000 E1001, N1001 E1000 e 

N1001 E1001, em quadras de 10 m², denominadas quadra A, quadra B, Quadra C e 

Quadra D. (RELATÓRIO SANTA PAULA- DARQ, 2017). 
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Foram coletados materiais em superfície em quadras denominadas I, II, III e IV, 

obtendo-se um total de 805 cerâmicas e 226 líticos, no entorno do Montículo 2 

(RELATÓRIO SANTA PAULA- DARQ, 2017). 

 

 

1.3.2.2 Montículo 2 

 
No montículo 2 as escavações atingiram 100 cm de profundidade após duas 

etapas de campo, quando foram afetadas pela extração ilegal de terra preta3. Neste 

montículo foram abertas três unidades de escavação (N500 E500, N501 E500 e N501 

E499) foram feitas ao longo do perfil do montículo seccionado pela estrada de acesso, 

na porção noroeste (ZUSE, et al. 2017). 

Em relação ao material lítico, percebe-se que eles aparecem em maior 

frequência nos primeiros níveis e a unidade que apresentou maior concentração foi a 

N501 E500, não descartadas as lateritas (ZUSE, et al. 2017). 

 

1.3.2.3 Montículo 1 

 

                                                           
3 Segundo informações retiradas do Relatório de vistoria Santa Paula-DARQ, 2016, p.2: “No dia 
29 de fevereiro fez-se uma visita ao referido sítio para verificação da área. Neste dia, nos 
deparamos com uma situação alarmante: a extração ilegal de Terra Preta Antropogênica em 
algumas áreas, sendo uma delas no local de uma das escavações, no Montículo II, que 
está sendo realizada pela UNIR (até o momento foram escavados dez níveis artificiais de 10 
cm nessa área, sendo a escavação fechada com lona e sedimento, para a reabertura e 
continuidade na próxima etapa de campo).” Sugeriu-se assim, na página 07: “A continuidade 
das pesquisas através de “sítios escolas” com os alunos do Curso de Arqueologia da UNIR, e 
com componentes da comunidade no Sítio Santa Paula, com o apoio da Santo Antônio 
Energia, no que se refere a: Proteção da área para que este tipo de ação (extração ilegal de 
Terra Preta Antropogênica) não mais ocorra com restrição do acesso ao sítio (cerca e porteira); 
Limpeza da capoeira na área do sítio antes das etapas de campo, visando facilitar o acesso 
aos locais para realização de topografia, coletas de superfície e escavações. Para isso o 
DARQ-UNIR se compromete a comunicar previamente a Santo Antônio Energia o período em 
que será realizado o trabalho de campo; Manutenção do acesso ao sítio pela estrada vicinal na 
margem esquerda; Manutenção de rampa de lançamento de barco e pequeno ancoradouro; 
Inserção e/ou manutenção da captação e condução de água potável do antigo morador e a 
construção de uma estrutura (galpão) para acomodar os materiais arqueológicos e 
equipamentos de campo durante as escavações e permitir o acampamento da equipe de 
pesquisa em área adjacente ao sítio. Estas ações, além de permitir a preservação dá área em 
que o sítio arqueológico está inserido, permitirão a viabilização da continuidade da pesquisa 
arqueológica, a realização das disciplinas de campo, bem como as atividades de devolução do 
conhecimento produzido junto à comunidade.” Porém, nenhuma dessas sugestões foi atendida. 
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Neste trabalho analisaremos o material lítico presente no Montículo 1, onde 

foram escavadas quatro unidades de 1m² cada uma, denominadas N1000 E1000, 

N1001 E1001, N1001 E1000 e N1000 E1001. 

Entre as unidades escavadas no montículo 1, o canto sudoeste (N1000 

E1000), foi utilizado para ponto referencial das outras unidades a partir da localização 

do grid. O datum foi posicionado na parte mais alta da área da escavação, podendo 

assim medir a profundidade das escavações. Foram registradas a cada nível os perfis 

das unidades, observando as camadas, essas denominadas por números romanos (I, 

II, III, etc.) da base da escavação até a superfície. Essas camadas foram registradas 

de acordo com o protocolo de Kipnis (2003) identificando cor, textura e compactação 

do sedimento. 

 

Foram escavados 27 níveis artificiais, os quais resultaram no 
peneiramento de 13.422 litros de sedimento e na coleta de 42.812 
materiais arqueológicos (17.888 cerâmicas; 3.126 líticos; 18.577 
carvões; 1.213 sementes e 2.008 ossos) e na descoberta de ao 
menos sete camadas estratigráficas e parte de uma feição/estrutura, 
do tipo bolsão, enterrada abaixo da base do montículo. As 
escavações foram realizadas em quatro etapas de campo: da 
superfície até 20-30 cm, em agosto de 2014; do nível 30-40 a 80-90 
cm, em setembro de 2014; os níveis 90-100 a 150-160 cm, em julho 
de 2015, e do nível 160-170 cm até a base da escavação, em 
novembro de 2016 (ZUSE et al., 2017, p.13). 

 

 
1.3.3 Trabalhos de Conclusão de curso realizados no Sítio Santa Paula 
 

Até o presente momento foram feitos três estudos monográficos com os 

materiais escavados no Sítio Santa Paula: Duram (2016), com o título “Abordagem 

tecnológica da cultura material cerâmica do Sítio Santa Paula”; Silva (2017), com o 

título Traços, pontos e modelados: análise iconográfica da cerâmica Barrancóide no 

sítio arqueológico Santa Paula, Porto Velho - Rondônia; Oliveira (2019), com o título 

“Gestão do material botânico arqueológico do Sítio Santa Paula e suas interpretações 

no contexto amazônico, Porto Velho/ RO”. Estão sendo elaborados ainda, dois 

trabalhos monográficos, de Mayara Simey Santos Costa e Pedro Pedroza Venere, 

porém, ainda não finalizados e defendidos. 

Duram (2016) trabalhou com dados de escavação do Sítio Santa Paula na 

tentativa de entender as etapas de confecção das vasilhas cerâmicas através do 

estudo da variabilidade artefatual do material cerâmico dialogando com as hipóteses 

de pesquisas recentes sobre as ocupações ceramistas no Rio Madeira. 
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Foram triados 1.997 fragmentos cerâmicos da unidade E382631 
N9021469, dos quais foram analisados 667 fragmentos diagnósticos. 
Também foram triados 6.520 fragmentos provenientes dos furos 
testes da delimitação do sítio, dos quais foram analisados 2.637 
diagnósticos. Não foi possível analisar os fragmentos diagnósticos de 
todos os furos-testes, podendo esta pesquisa ser complementada 
futuramente com a análise do restante do material dos demais furos, 
o que permitirá uma abordagem da distribuição espacial dos materiais 
cerâmicos no sítio (DURAM, 2016, p. 35). 

 
 

Silva (2017) apresentou os resultados da análise das técnicas, motivos e 

expressões decorativas nos tratamentos plásticos da cerâmica Barrancóide no Sítio 

Santa Paula. 

 

Através da triagem foram selecionados 103 fragmentos da unidade 
de escavação N1001 E1000 do montículo 1, e 190 fragmentos das 
unidades N 500 E500, N501 E 500 e N 501 E499 do montículo 2, que 
apresentam tratamentos plásticos diagnósticos da tradição 
Barrancóide no Rio Madeira (SILVA, 2017, p.12). 
 
Apesar da grande maioria dos motivos serem geométricos, também 
conseguimos identificar motivos icônicos, de representações 
zoomórficas. Entre eles o fragmento com aplique em forma de “S”, 
que pode representar uma serpente em movimento, e ouro aplique 
modelado triangular, que pode ser a cabeça de uma serpente. Outros 
elementos como esferas aplicadas com ponteados, podem 
representar olhos, orelhas, boca ou nariz. (SILVA, 2017, p.73). 

 

 
Oliveira (2019) buscou a valorização e os cuidados com os acervos 

arqueológicos botânicos e ao mesmo tempo, propôs uma reflexão sobre a 

conservação de materiais arqueológicos orgânicos, neste caso específico, dos 

vestígios botânicos, coletados na unidade N1001 E1000, Montículo 1, Sítio 

Arqueológico Santa Paula. 

 

O trabalho realizado deu ênfase aos vestígios botânicos de uma 
unidade de escavação a N1001 E1000, no Sítio Arqueológico Santa 
Paula, junto ao Montículo1, relacionados a duas formas de coletas. A 
primeira diz respeito a coletas pelo processo “coleta manual’’ em 
campo de todo os vestígios evidenciados na escavação, em uma 
área de 1m x 1m e 10cm de profundidade. A segunda diz respeito ao 
processo de peneiramento em campo de todo o sedimento escavado, 
em uma área de 1m x 1m e 10cm de profundidade. A terceira diz 
respeito à retirada uma coluna de sedimento de 25cm x 25cm por 
10cm de profundidade, respeitando os limites da escavação artificial 
(OLIVEIRA, 2019, p.28). 
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Capítulo 2 

Materiais e métodos utilizados para a análise do material lítico 

no Sítio Santa Paula. 

 
 
2.1 Estudos em material lítico: abordagem tecnológica  
 

A abordagem tecnológica permite um maior domínio de aspectos 

antropológicos, em especial no que se refere aos processos técnicos de confecção de 

instrumentos. Esses estudos tecnológicos buscam obter informações da elaboração 

dos objetos técnicos através das dimensões sincrônicas e diacrônicas (FOGAÇA & 

BÖEDA, 2006). Ressaltamos ainda que a escolha da abordagem tecnológica para a 

análise dos líticos do Montículo 1 no Sítio Santa Paula, se fundamenta na necessidade 

de nós arqueólogos que estudamos Amazônia, termos um exercício diário de 

afirmação dentro da sociedade científica e não científica de que estamos 

reconstruindo a História indígena, a História dos povos originários, a partir das fontes 

materiais. 

Fogaça & Böeda (2006) afirmam que a dimensão sincrônica está relacionada à 

individualidade e especificidade do objeto técnico dentro da cadeia operatória. O 

objeto seria consequência de uma criação técnica e possui informações sobre etapas 

anteriores da formalização do seu estado atual, ou ainda, daquilo que os arqueólogos 

encontram. Dentro dessa perspectiva de estudo, ele é predeterminado pelas ações 

humanas anteriores à sua confecção e pode determinar as ações posteriores. 

Conforme Perlès (1987 apud Hoeltz (2005) p.): “a cadeia operatória poderia ser 

definida como uma sucessão de operações mentais e gestos técnicos para satisfazer 

uma necessidade (imediata ou não) segundo um projeto preexistente”. 

Cada etapa dentro da cadeia operatória apresenta vestígios específicos que 

nos permite agrupá-los em conjuntos correspondentes às suas especificidades 

(FOGAÇA & LOURDEAU, 2006, p. 268). 

 

A dimensão diacrônica diz respeito à evolução dos objetos técnicos, 
desde sua forma abstrata na mente humana ao seu estado concreto, 
que resultaria em linhagens técnicas. Esta dimensão seria alcançada 
através da percepção dos gestos técnicos empregados nos objetos e 
a gênese dos mesmos (FOGAÇA & LOURDEAU, 2006, p. 269). 
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Acreditamos que a mais importante etapa em uma investigação arqueológica 

utilizando a abordagem tecnológica, seja a verificação final de todos os aspectos 

levantados a partir da cadeia operatória dos vestígios. 

A primeira fase da investigação seria o reconhecimento das matérias-primas, 

pois estas podem nos informar sobre fontes de fornecimento das mesmas e, 

consequentemente, estratégias de mobilidade para isso, em vista que nem todo tipo 

de rocha pode ser utilizado na elaboração dos objetos (ALMEIDA, ARAÚJO & ALBRY, 

2003). Dentre as variáveis que podem influenciar na escolha das matérias-primas 

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

características podem permitir a elaboração de algumas estratégias de aquisição que 

podem ser percebidas na análise. 

A segunda etapa é referente ao reconhecimento das formas de transformação 

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

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

ALBRY, 2003). 

A terceira e última etapa diz respeito aos modelos de abandono e 

movimentações pós-deposicionais dos vestígios. Ela está relacionada a análise 

espacial dos vestígios no sítio e no território, permitindo o reconhecimento do objeto 

em relação ao seu local de abandono, o que possibilita a detecção de áreas de 

atividades específicas. Também permite a observação de possíveis alterações 

tafonômicas no sítio (ALMEIDA, ARAÚJO & ALBRY, 2003). 

Ressaltamos ainda que nesse estudo, realizamos a análise correspondente a 

primeira, segunda e terceira etapa da investigação arqueológica utilizando a 

abordagem tecnológica, porém restrita ao Montículo 1. 

 

 

2.1.1 Métodos de triagem e materiais analisados 

 

O material lítico arqueológico foi analisado no Laboratório de Arqueologia da 

Universidade Federal de Rondônia. O material lítico do Montículo 1, apresentou o total 

de 2202 peças, todas analisadas neste trabalho. Realizou-se as etapas de 

higienização (limpeza das peças), triagem (separação dos vestígios arqueológicos e 

dos naturais) e análise dos materiais, a partir da chave de classificação presente neste 

trabalho como Anexo 1.  

Ressaltamos que na etapa de 2016 houve a decisão de coletar toda e qualquer 

laterita, para que pudesse ser analisada em laboratório e assim poder determinar o 

descarte ou não. As lateritas foram descartadas sob a supervisão da Professora 
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Valéria Cristina Ferreira e Silva, (minha orientadora na época e hoje afastada para o 

Doutorado) da seguinte maneira: todas as lateritas foram observadas na lupa LP-500 

no laboratório 1 de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia, e todas as 

lateritas com quaisquer marcas de uso foram guardadas em um saco para materiais 

com polimentos, enquanto todas as outras consideradas brutas foram separadas para 

o descarte. O primeiro procedimento adotado para o descarte foi: contabilizar na ficha 

de Limpeza/triagem lítico santa Paula, onde foram separadas todas as lateritas dos 

demais materiais. E por último tivemos uma ficha feita especificamente para as 

lateritas separadas, atendendo todos os seus requisitos.  

Descrição da ficha: Descarte- Petroplintitas (lateritas)- Sítio Santa Paula: A 

ficha continha as seguintes unidades de preenchimento: Unidade, nível, Volume de 

lateritas por 100L de material escavado, formas/porcentagem estimada (Laminar, 

esferoidal, Nodular, irregular), Dimensão/maior comprimento (<5cm, >5cm, blocos 

maiores que 10 cm). Para verificação do volume utilizou-se uma garrafa Pet de 500ml 

e para medir dimensão e comprimento utilizou-se um paquímetro digital.  

Ressalta-se a importância da verificação e coleta em campo das lateritas, pois 

as mesmas na maioria das vezes são descartadas como pedras comuns sem 

importância. Percebeu-se nesse trabalho que muitas lateritas estavam com marcas de 

uso como estrias e alisamentos, por isso, é de suma importância a coleta das mesmas 

para que possam ser verificadas em laboratório, pois em campo, esta matéria-prima 

com suas marcas não são de fácil percepção, principalmente pela adição do solo, 

impossibilitando o pesquisador de observar possíveis marcas de uso.  

A análise das etapas da cadeia operatória dos instrumentos líticos deu-se a 

partir do instrumental teórico-metodológico aplicado para operacionalizar a 

interpretação da dinâmica de vida do(s) grupos(s) indígenas pesquisados, dentro das 

etapas que compõem uma cadeia operatória. Descritas a seguir: Aquisição da matéria-

prima, observando-se principalmente as rochas ou minerais lascáveis, o modo que a 

(o) artesã (o) as seleciona conforme os recursos disponíveis, a partir da coleta, 

exploração de afloramentos, etc. Estudo das sequências de operação: preparação e 

redução inicial dos núcleos, que tende a transformar a matéria-prima em uma forma. 

Gestão da Cadeia operatória: o estudo do gerenciamento dos instrumentos, ou seja, a 

determinação das estratégias de seu uso, manutenção e descarte. 

A Chave de Classificação (anexo1) é composta por atributos distribuídos em 

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

para corantes minerais”, em vista que “Atributos para corantes minerais” seria utilizada 

apenas para a análise dos vestígios em laterita que apresentassem, ou não, marcas 
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de utilização. Ressalta-se que utilizamos somente as classificações que dizem 

respeito a Identificação da peça e atributos genéricos (tabela 1). 

Em “Identificação da Peça” estão presentes as informações como o nome do 

sítio, a identificação da unidade e do nível a que pertence a peça e a numeração da 

mesma.  

Em “Atributos genéricos” são informados a matéria-prima; a natureza da 

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

polimento, picoteamento, etc.); o estado de preservação; as dimensões (comprimento, 

largura e espessura); o suporte, a presença ou não de córtex; outras alterações 

superficiais (sinais de queima, pátina, etc.) e o tipo de vestígio (se núcleo, lasca, 

fragmento de lascamento, etc.). 

Os “Atributos de lascamento” informam sobre o tipo de talão, o ângulo entre o 

talão e a face externa, a terminação da lasca, o número de negativos de retiradas 

anteriores, a direção das cicatrizes e o tipo de núcleo, porém, não realizamos a análise 

desses atributos. 

Nos “Atributos de polimento” estão presentes categorias como número de faces 

utilizadas, tecnologia, estrias e qualidade da matéria-prima, porém, também não 

analisamos estes atributos neste trabalho. 

 
 

Tabela 1- Chave de Classificação para os instrumentos líticos do Sítio Santa 
Paula, Montículo 1. 

Identificação da peça 
Coluna A – Sítio  

Coluna B – Nºda peça 

Coluna C – Unidade de escavação  

Coluna D – Nível 

 

Atributos Genéricos 

Coluna E – Matéria-prima 

1. Não identificado 9. Granito (flocos) 

2. Quartzo Hialino 10. Granito (cinza) 

3. Quartzo translúcido 11. Granito (outros) 

4. Quartzo Leitoso 12. Laterita (concreção/nódulos) 
5. Arenito 13. Óxido de Ferro (concentração/pigmento) 

6. Silexito 14. Outro 

7. Ígnea Máfica 15. Placa ferruginosa 

8. Granito (rosa) 16. Argilito/Ferro 

Coluna F – Natureza da Transformação 

1. Não identificado 6. Picoteamento 

2. Lascamento 7. Polimento/Picoteamento 
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3. Lascamento/ Polimento 8. Bruto sem modificação identificada 

4. Polimento 9. Bruto com modificação causada pelo uso 
(estrias/alisamento/sulcos) 

5. Fragmentação natural ou de Lascamento 
(Não identificável) 

10. Fragmentação Térmica 

11. Não se aplica 12. Bruto com pigmento 
Coluna G – Estado de Preservação 

1. Não Identificado 
2. Inteiro (para seixos, lascas e artefatos) 

3. Fragmentado 
Coluna H – Dimensão máxima (cm)  

1. ≤ ou = 5cm 2. ≥ 5 cm e ≤ 10cm 
3. ≥ 10cm ≤ 15cm 4. ≥ 15cm 

Coluna I – Largura máxima (cm)  

1. ≤ ou = 5cm 2. ≥ 5 cm e ≤ 10cm 
3. ≥ 10cm ≤ 15cm 4. ≥ 15cm 

Coluna J – Espessura Máxima (mm) 

1. ≤ ou = 5cm 2. ≥ 5 cm e ≤ 10cm 
3. ≥ 10cm ≤ 15cm 4. ≥ 15cm 

Coluna K – Córtex 

1. Não identificado 3. ≤ 50% 
2. Ausente 4. ≥ 50% 
 5. Total 
Coluna L – Outras alterações superficiais 

1. Não Identificado 3. Sinais de queima 
2. Ausente 4. Pátina  
 5. Concreções (oxido de ferro) 
Coluna M – Tipo de vestígio 

1. Não Identificado 12. Seixo Utilizado (percutor) 
2. Estilha 13. Material polido – lâmina 
3. Fragmento de lascamento/resíduo 14. Material polido - corante/adorno 

4. Lasca unipolar 15. Bigorna/apoio (com orifícios ou estrias) 
5. Lasca bipolar 16. Almofariz/ Suporte (com superfície plana e/ou 

deprimida) 
6. Lasca retocada 17. Matéria-prima Bruta  
7. Lasca siret 18. Laterita com polimento / estrias 
8. Lasca térmica 19. Matéria-prima com marca de uso 
9. Núcleo 20. Seixo/adorno 
10. Seixo bruto 21. Matéria-prima com pigmento 
11. Seixo fragmentado  
 

 

Para que não haja dúvidas relacionadas as classificações e categorias acima, 

salientamos que: foram classificados como “não identificados”, todas as peças que por 

algum motivo não se pôde identificar a sua matéria-prima; todas as “lateritas com 

polimentos e estrias” que soltavam tintura facilmente ao se pegar na peça, foram 

classificadas como óxido de ferro; as lateritas que não tinham essa característica, 

(nódulos e concreções) foram classificadas como laterita; os argilitos classificados 

como material polido- corantes/adornos, foram os encontrados em cores cinza escuro. 
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A ficha de análise utilizada foi desenvolvida mediante a pesquisa desenvolvida 

pela Profa. Valéria Cristina Ferreira e Silva no âmbito do projeto “Persistências e 

mudanças na tecnologia lítica empregada pelos grupos pré-coloniais do Alto Rio 

Madeira, RO” no Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia, 

e neste trabalho foi atualizada, pois teve por finalidade obter informações relativas aos 

processos técnicos de produção dos materiais líticos do Sítio Santa Paula: identificar e 

caracterizar aspectos relacionados aos atributos destacados junto ao Montículo 1, 

para que sirvam na discussão sobre possíveis estratégias de escolha e obtenção de 

matérias-primas, sua relação com as tecnologias de produção empregadas e com o 

tipo de artefatos resultantes destas escolhas. 
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Capítulo 3 

Resultados da análise do material lítico no Montículo 1, Sítio 

Santa Paula 

 

 

Os materiais líticos são importantes componentes no registro arqueológico, 

tanto pelo fato de se preservarem muito bem frente às ações do tempo e serem em 

geral muito abundantes, como também por constituírem importante fonte de 

informação aos arqueólogos, pois guardam em si comportamentos técnicos. Esses 

objetos foram produzidos em contextos espaciais com significados, e faziam parte de 

um contexto com outros elementos perecíveis, que desapareceram levando consigo 

suas relações possíveis. 

Os “estudos líticos” em arqueologia são uma série de estudos científicos 

realizados a partir da aplicação de abordagens multidisciplinares sobre vestígios de 

pedra lascada e polida. Estudos que buscam entender como os artefatos de pedra 

eram produzidos e utilizados por grupos humanos, no caso brasileiro, pelos grupos 

indígenas. 

A variabilidade pretérita é o reflexo dos múltiplos tipos de comportamentos e 

decisões, dos grupos que os produziram. A complexidade da variabilidade necessita 

ser estudada com profundidade teórica e metodológica, seja em campo ou em 

laboratório.  

Os conjuntos líticos resultam de uma complexa rede de relações sociais, bem como de 

fatores de ordem natural, incluindo seleção de matéria-prima (qualidade e quantidade 

disponível), função de sítio, variação na exploração da fauna e sistema de 

assentamento/mobilidade (ANDREFSKY, 1994).  

Acreditamos que esses comportamentos, transmitidos de uma geração para 

outra, envolvem uma certa avaliação entre escolhas socialmente definidas pelo saber-

fazer e por toda uma teia de relações intra e intergrupos que vem a ser importantes 

elementos de reflexão nessa busca.  

Os artefatos líticos foram feitos, usados, modificados e descartados em 

contextos culturais diferentes de qualquer outro que existe hoje. Coisas que estavam 

intimamente ligadas a atividades pré-históricas e usos de ferramentas, como a 

fabricação da ferramenta ou a busca da matéria-prima lítica, foram provavelmente 

tarefas comuns realizadas. Os artefatos de ferramentas de pedra são o produto de um 

processo dinâmico e, em alguns casos, incompatíveis com os sistemas de 

classificação inventados pelos arqueólogos. Isso é ainda mais complicado pela 
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presunção arqueológica comum de que a forma do artefato reflete a função do 

artefato. Embora a forma da ferramenta de pedra geralmente indique uma função, nem 

sempre é verdade e que algumas formas de ferramentas de pedra podem estar 

associadas a mais de uma função (ANDREFSKY, 1994). 

Fica evidente que uma cadeia operatória não tem fim em si mesma; ela 

interliga-se a outras cadeias, formando uma rede que abrange outros objetos e suas 

dimensões naturais. Questões envolvendo a proveniência da matéria-prima, as 

cadeias reagrupadas nas sequências gestuais, remontagens das peças são exemplos 

que compõem uma rede. 

Não existe um método “fechado” para se conduzir o estudo de indústrias líticas, 

pois os dados que se apresentam ao arqueólogo devem ser reconstruídos, para que 

depois forneçam as bases da interpretação.  

 

 

Essa reconstrução vem, em primeira ordem, dos objetos e de seus 
estigmas, consequência das técnicas empreendidas. São os traços 
que as pedras guardam e a fase que elas indicam que possibilitarão o 
encaixe e a observação das intenções dos artesãos (PELEGRIN, 
1995, p. 102). 

 

 

A tentativa de aproximar-se do cotidiano dos grupos indígenas é o máximo 

intento dos arqueólogos. Especialmente no Brasil, essa tentativa ocorre, em grande 

medida, pelo estudo dos artefatos de cerâmica, pedras lascadas e polidas, ou seja, 

materiais mais resistentes à ação do tempo e das intempéries. Sendo assim, o uso 

apropriado de teorias e métodos diante de uma produção ou um sistema técnico 

permite que informações mais aprofundadas sejam alcançadas. 

Esta análise priorizou a obtenção de informações sobre as etapas da cadeia 

operatória (aquisição da matéria-prima, estudo das sequências de operações, gestão 

dos artefatos) dos líticos relacionados somente ao Montículo 1, assim sendo, não 

iremos generalizar a todo o Sítio Santa Paula. Explicamos isso, tendo em vista que 

outros locais com presença de material lítico já foram escavados no sítio, porém não 

foram analisados aqui. Pretendemos aqui levantar as hipóteses iniciais que conduzirão 

a futuras analises que abordarão o Sítio como um todo.  

 

 

3.1 Montículo 1 unidades N1000 E1000, N1001 E1001, N1001 E1000 e 
N1000 E1001 
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No montículo 1 foram escavados 27 níveis, com material arqueológico nos 

primeiros 25 níveis (gráfico1) (ZUSE et al, 2017). Foi analisado um total de 2202 

vestígios líticos arqueológicos neste sítio. Na unidade N1001 E1001 analisamos 470 

peças arqueológicas líticas; na unidade N1000 E1001 foram 436 peças; na unidade 

N1001 E1000 foram 548 peças e na unidade N1000 E1000 foram 748 peças. 

Ao todo foram escavadas quatro unidades de 1m² cada uma, denominadas 

N1000 E1000; N1001 E1001; N1001 E1000 e N1000 E1001, com 27 níveis artificiais 

de 10 cm. 

 

 

Gráfico 1 - Quantidade de lítico por nível escavado nas quatro unidades. Fonte: Zuse, et al. 
2017. 

 
 

Em relação ao material lítico, presentes durante a etapa de escavação do 

Montículo 1, percebe-se que eles aparecem em maior frequência nos níveis 170 cm a 

200cm e a unidade que apresentou maior concentração foi a N1000 E1000, não 

descartadas as lateritas (ZUSE, et al., 2017). No geral, descartadas as lateritas sem 

marca de utilização que foram coletadas em campo a partir do nível 110 ao 250 cm 

(gráficos 2 e 3) podemos perceber que há um aumento na frequência a partir dos 

níveis 20-30 até 60-70 cm e 140-50 a 190-200 cm. 
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Gráfico 2 – Frequência de material lítico presente no Montículo 1 por níveis artificiais. 
 

 

Gráfico 3 - Frequência de material lítico presente no Montículo 1 por camadas. 
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A camadas arqueológicas do Montículo 1 foram descritas4 da seguinte forma 

nas fichas de campo pesquisadas: 

A camada I: tem seu surgimento no nível 200-210, mas só foi predominante no 

nível 230-240, estéril arqueologicamente. 

A camada II: a camada encontra-se entre os últimos cm nível 170-180 cm e o 

nível 240-250 cm. Perceptíveis porções de latossolo sobretudo nos limites com (a 

camada I) e material arqueológico em baixa densidade formandos principalmente por 

fragmentos de vasilhas cerâmicas, líticos brutos, carvões e restos faunísticos. 

A Camada III: a camada associada à camada III foi observada entre os 

níveis160-170 cm e 190-200 cm. Apresenta principalmente os seguintes materiais 

arqueológicos: fragmentos cerâmicos, líticos brutos, carvões, cinzas, restos 

osteológicos faunístico e sementes. No quadrante sudoeste da unidade N1000 E1000, 

entre os níveis 15 e 26, foi evidenciada uma feição/estrutura do tipo bolsão, que 

atravessa as camadas III e II até atingir a camada I. Esta possui uma forma elíptica e 

côncava, preenchida com sedimento silte black (10YR2/1), seco e macio, vasilhas 

cerâmicas fragmentadas e semi-inteiras, líticos brutos, polidos e lascados, carvões, 

vestígios faunísticos e botânicos. Destaca-se a descoberta de um osso semelhante a 

uma pélvis sobre um prato tipicamente Barrancóide, decorado com incisões e apliques 

zoomórficos, no nível 18, na parte superior da estrutura. Restam poucas dúvidas de 

que esse achado fechado, em conjunto com o contexto como um todo, indica que o 

bolsão foi formado pelos portadores da tradição Barrancóide. No entanto, também 

foram observados alguns diagnósticos Saladóide na parte superior do bolsão, portanto 

é bem capaz que a camada III tenha sido formada, principalmente, por conta dos 

processos culturais protagonizados pelos portadores da tradição Saladóide. Porém a 

escavação do buraco para o depósito dos materiais que deram origem ao contexto do 

bolsão deve ter perturbado a camada III e, consequentemente, misturado materiais 

Barrancóide e Saladóide. Além disso é importante mencionar que as observações de 

campo sugerem que a camada III tenha sido formada com a ocupação de coletivo 

indígenas portadores da tecnologia cerâmica saladóide.  

A Camada IV: situada entre os níveis artificiais 130-140 e 170-180, porém 

predominante entre os níveis 140-150 e 160-170. Apresenta materiais cerâmicos, 

líticos, carvões, osso e semente. Apresenta latossolo semelhante a chão batido, mais 

notáveis nos perfis norte e leste, e materiais arqueológicos associados à diagnósticos 

Barrancóide e Saladóide. Portanto, a camada IV pode ter se formado, em parte, pelo 

latossolo da camada I e pelos sedimentos das camadas II e III, retirados durante a 

                                                           
4 Camadas arqueológicas descritas em campo com a colaboração de toda a equipe de 2016. 
Presente no Croqui feito em campo e parte da documentação de campo do Sítio Santa Paula. 
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escavação do bolsão pelos portadores da tradição Barrancóide. Assim, é possível que 

os processos culturais de formação do bolsão e da camada IV estejam inter-

relacionados, e que a camada IV tenha sido construída tanto para selar o bolsão 

quanto para servir de base para a edificação do montículo. Na unidade N1000 E1000 

foi escavada uma feição/estrutura do tipo bolsão (F, no perfil sul), identificada na 

camada IV, porém, atravessa as camadas II e III, com sedimento silte black (10YR2/1), 

seco e macio, com grande quantidade de materiais arqueológicos, formado pelos 

portadores da tradição Barrancóide (ZUSE et al, 2017). 

 

 

Figuras 6 e 7 – Nível 140-150 cm- perfil Norte – Interface das camadas IV e V. Fonte: Zuse et 
al. (2017). 

 

Camada V: observada entre os níveis artificiais 90-100 cm e 140-150 cm. 

Camada constituídas por cerâmicas, líticos, carvões e restos faunísticos e 

arqueobotânicos e feições, associados majoritariamente à diagnósticos Barrancóide. 

Chama à atenção a ocorrência de uma série de feições com seções horizontais 

circulares, contínuas através dos níveis artificiais na camada V, tidas como buracos de 

esteios e/ou de facilidades domésticas, como girais, e de fragmentos de vasilhas 

cerâmicas de grandes dimensões, inclusive assadores semi-inteiros. Obviamente, a 

camada V foi formada através de processos culturais dos portadores da tradição 

Barrancóide. A questão que se coloca é se esta camada foi formada ao longo da 

ocupação Barrancóide do montículo, ou se trata de uma forma de camada construtiva, 

como a camada IV. 

 
Figuras 8 e 9 – Base da escavação do nível 80-90 cm e 120-130 cm, respectivamente. Fotos: 

DARQ/UNIR, setembro de 2014 e junho de 2015. Fonte: Zuse et al., 2017. 
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Camada VI: Encerradas entre os níveis artificiais 20-30 e 80-90, camada 

relacionada ao aproveitamento da área em atividades agropastoril, como cultivo de 

pastagem, bananeiras, canaviais e açaizeiros, e registros arqueológicos formados por 

fragmentos e estruturas de fragmentos cerâmicos, bem como por materiais líticos, 

carvões, restos faunísticos e botânicos, associados a fragmentos de vasilhas 

cerâmicas característicos das tradições Barrancóide e Policromas. Com efeito, tanto a 

camada VI quanto à VII correspondem à terra preta de índio da Amazônia. A diferença 

é que a última e mais recente corresponde à camada atual, manejada pelo Sr. Léo e 

sua família. O contexto arqueológico conta com diagnósticos das tradições 

Barrancóide, observados em todos os níveis artificiais das camadas VI e VII, e da 

tradição Polícroma da Amazônia, entre a superfície e o nível 4. Isto posto, parece claro 

que as camadas de terra preta no montículo 1 foram formadas pelos portadores da 

tradição Barrancóide e reocupadas pelos portadores da Tradição Polícroma. A 

camada VI pode ter sido formada depois da formação da estrutura V e das edificações 

das camadas basais do montículo, da ocupação Barrancóide posteriormente, portanto 

depois dos processos culturais associados a edificação do montículo a área parece ter 

sido abandonada pelos portadores da tradição barrancóide e pré ocupada pelos 

portadores da tradição policroma. No entanto, os principais processos de construção e 

transformação da paisagem, principalmente no que se refere a formação da terra preta 

e das estruturas monticulares, foram protagonizados durante a ocupação Barrancóide. 

Se bem que os processos da paisagem levados a cabo pelas ocupações Barrancóide 

podem ter atraindo-a para o lugar, a formação da terra preta deve ter potencializado os 

significados culturais da área e influenciado a ocupação indígena, e tradicionais que se 

estabeleceram no Santa Paula e em torno posteriormente. 

Camada VII: camada níveis artificiais 10-20 e 20-30, também pode ser 

considera terra preta de índio da Amazônia. Além disso por restringir-se 

majoritariamente ao nível 10-20 cm, a camada VIII apresenta uma densidade menor 

de inclusão de materiais arqueológicos, associados, a fragmentos diagnósticos 

barrancóide e policromo, e um grau mais elevado de bioturbações e perturbações 

antrópicas associada a ocupação tradicional ribeirinha, forçada a deixar o lugar por 

conta da construção da UHE santo Antônio.  



 

54 
 

 
Figuras 10 e 11 – Escavação dos níveis 0-10 e 10-20 cm. Fotos: DARQ/UNIR, agosto de 2014. 

Fonte: Zuse et al., 2017. 
 

 

As camadas II e III teriam sido formadas pela ocupação dos portadores da 

cerâmica semelhante a Saladoide/Pocó/Açutuba. As demais camadas, incluindo o 

bolsão, teriam se formado pela ocupação Barrancóide no local, com a construção e 

ocupação do montículo e a formação de uma espessa camada de terra preta. 

Posteriormente o local teria sido reocupado pelos portadores da tradição Polícroma da 

Amazônia (ZUSE et al, 2017). 

 

 

Figura 12 – Camadas estratigráficas definidas para o Montículo 1, Sítio Santa Paula. Fonte: 
Zuse et al., 2017 adaptado por Oliveira, 2019.  
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Tabela 2 – Descrição das camadas arqueológicas do Montículo 1. Elaboração (Oliveira, 
2019)5. 

 

Camada Nível correspondente Presenca de material 
arqueológico 

Tipo de materiais 
arqueológico 

possível 
ocupação 

CAMADA VII Camada mais recente alta densidade, com 
mistura de materiais 

arqueológicos e 
plantio e revolvimento 

de terra 

estruturas cerâmicas e 
fragmentos cerâmicos 

a líticos, blocos de 
granito e laterita, 

sementes, carvões, 
fragmentos ósseos e 

bolotas de argila 
queimada 

atual e 
indígenas 

portadores da 
tecnologia 
cerâmica 

Polícroma e 
Barrancóide 

CAMADA VI  20 a 90 alta densidade estruturas cerâmicas e 
fragmentos cerâmicos, 

bem como por 
materiais líticos, 
carvões, restos 

faunísticos e botânicos 

indígenas 
portadores da 

tecnologia 
cerâmica 

Barrancóide e 
Polícroma 

CAMADA V 90 a 140 média densidade cerâmicas, líticos, 
carvões e restos 

faunísticos e 
arqueobotânicos e 

feições 

indígenas 
portadores da 

tecnologia 
cerâmica 

Barrancóide 
CAMADA IV 140 a 170 

Provável camada 
seladora da estrutura 

escavada até a camada 
II 

baixa densidade materiais cerâmicos, 
líticos, carvões, osso e 

semente 

indígenas 
portadores da 

tecnologia 
cerâmica 

Barrancóide 
CAMADA III 150 a 200 baixa densidade fragmentos cerâmicos, 

líticos brutos, carvões, 
cinzas, restos 

osteológicos faunístico 
e sementes 

indígenas 
portadores da 

tecnologia 
cerâmica 

Barrancóide 
na feição 

(estrutura), 
porém na 

camada de 
ocupação por 

Saladóide 
CAMADA II 170 a 250 baixa densidade fragmentos de 

vasilhas cerâmicas, 
líticos brutos, carvões 
e restos faunísticos 

indígenas 
portadores da 

tecnologia 
cerâmica 
Saladóide 

CAMADA I 200 a 240 estéril - - 

 

 

Gráfico 4 – Frequência de materiais líticos por camadas de ocupação no Montículo 1. 

                                                           
5 Descrições feitas a partir das informações presentes nas fichas de campo. 
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Em termos gerais podemos dizer (gráfico 4) que em relação as camadas de 

ocupação do Montículo 1, definidas pelos arqueólogos em campo, a camada VI é a 

que apresenta maior frequência de materiais, e está associada a presença de 

indígenas portadores da tecnologia cerâmica Barrancóide e Polícroma. 

Inicialmente faremos uma análise por unidade escavada junto ao Montículo 1 e, 

posteriormente, a junção de informações para o Montículo 1 em si, aliando aos dados 

estratigráficos, para a partir desta perspectiva, visualizar a percepção de que a 

fabricação de instrumentos não é feita ao acaso, pois a vida dos povos originários 

brasileiros não é uma invenção diária. Partimos do pressuposto de que existem 

esquemas de produção que são seguidos e dão entendimento sobre o comportamento 

dos grupos estudados. 

 

 

3.1.1 UNIDADE N1001 E1001 
 

3.1.1.1 Matéria-prima Unidade N1001 E1001 

 
Gráfico 5 – Matérias-primas da unidade N1001 E1001. 

9 31

184

1746

389

63

142

2 10

N1001 E1001

arenito (9)

Granito (Flocos)  (31)

Granito (Rosa) (184)

Ígneas Máficas  (17)

Lateritas  (46)

Não identificado (3)

Outros (8)

Óxido de Ferro (9)

Placa ferruginosa (6)

Quartzo Hialino (3)

Quartzo Leitoso (142)

Quartzo Translucido (2)

Silexito (10)



 

57 
 

Nessa unidade foram analisadas 470 peças. A matéria-prima encontrada em 

maior abundância nessa unidade foi o granito rosa, com 184 peças, em seguida 

tivemos o quartzo leitoso com 142 peças, seguido pela laterita, granito flocos, ígneas 

máficas, silexitos, etc (gráfico 5).   

Foram encontrados 9 peças em arenito nessa unidade, sendo classificados 6 

deles como matéria-prima bruta, já que não houve nenhuma alteração humana ou 

natural nos mesmos; 2 foram classificados como não se aplica, já que o estado de 

preservação, córtex, outras alterações superficiais e tipo de vestígio não puderam ser 

identificados, e 1 peça classificada como matéria-prima bruta, estando com sinais de 

queima. 

Os materiais em arenito apareceram em 7 níveis nessa unidade, sendo eles: 

níveis 30-40cm, com 1 peça, 50-60cm com 2 peças, 70-80cm com 1 peça, 110-120cm 

com 1 peça, 140-150cm, com 2 peças, 150-160cm com 1 peça, e 170-180cm com 1 

peça. 

Os granitos que foram encontrados com variações de minerais em sua matéria-

prima foram designados como granitos flocos e as variações encontradas foram: o 

tamanho reduzido dos minerais, principalmente os de cores escuras, a fragilidade da 

matéria-prima e sua semelhança com o sorvete de flocos. 

Os granitos flocos dessa unidade foram todos encontrados em blocos, e sem 

marcas de uso. O granito flocos foi encontrado em 12 níveis, e onde teve a sua maior 

quantidade foi no nível 180-190cm com 7 peças, seguido pelo nível 30-40cm com 4 

peças. 

É importante realçar que todos os granitos dessa unidade foram encontrados 

em blocos, e que nenhum deles apresentou marca de uso, e que os granitos se 

fizeram presentes desde o nível 0-10cm até o ultimo nível dessa unidade (240-250cm). 

Os dois níveis que mais apresentaram granitos, foram os níveis: 170-180cm com 25 

granitos e 180-190cm com 24 granitos. 

Tivemos a presença das ígneas máficas em 12 níveis, e todas com pouca 

frequência, dois níveis tiveram a maior quantidade de material, sendo elas, o nível 90-

100cm e o 170-180cm com 3 peças cada. Ao total foram 12 matérias primas brutas, 

sem nenhuma marca de uso, 2 seixos brutos, 2 matérias prima com marca de uso, 

encontradas nos níveis 170-180cm e 190-200cm e 1 lâmina polida encontrada no nível 

30-40cm. 

Todas as lateritas dessa unidade são nódulos/concreções, sem marcas de uso. 

Dos níveis escavados, 8 deles não possuem a presença das lateritas, 10-20cm, 20-

30cm, 90-100cm,110-120cm, 210-220cm, 220-230cm, 230-240cm, 240-250cm. Os 
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níveis que tiveram mais lateritas foram os níveis: 30-40cm com 11 lateritas e o 40-

50cm com 7 lateritas. 

Foram classificados como não identificados, todas as peças que por algum 

motivo não se pôde identificar a sua matéria-prima, foram encontradas três peças 

nessa unidade, sendo 2 no nível 40-50cm e 1 peça no nível 170-180cm. Essas três 

peças foram classificadas como não se aplica, que é uma classificação para as peças 

que se torna inviável a continuação de sua análise. 

Foram classificados como outros, todas as matérias-primas que não existiam 

na chave de classificação. Foram encontradas 8 peças com essa classificação, sendo 

que 3 delas foram encontradas no nível 20-30cm, 1 peça no nível 50-60cm, 1 peça no 

nível 130-140cm, 1peça, no nível 140-150cm, 1 peça no nível 180-190cm e outra peça 

no nível 200-210cm. 4 peças foram classificadas como não se aplica, 1 peça como 

seixo bruto, 1 peça como seixo utilizado, 1 peça como matéria-prima bruta com 

queima, e 1 peça como seixo fragmentado. 

Todas as lateritas com polimentos e estrias que soltavam tintura facilmente ao 

se pegar na peça, foram classificadas como óxido de ferro. Nessa unidade os óxidos 

de ferro foram encontrados em 6 níveis, totalizando 9 peças, a quantidade e níveis 

onde elas foram encontradas foram: nível 30-40cm com 2 peças, 60-70cm com 1 

peça, 130-140cm com 1 peça, 140-150cm com 1 peça, 180-190cm com 1 peça, e 190-

200cm com 3 peça, uma peça foi classificada como não se aplica, e 8 peças 

classificada como laterita com polimento/estrias. 

Foram encontradas 6 placas ferruginosas em 5 níveis dessa unidade, sendo 

eles: nível 100-110cm com 1 peça, 130-140cm com 1 peça, 140-150cm com 2 peças, 

170-180cm com 1 peça, e 180-190cm com 1 peça, 5 delas foram classificadas como 

não se aplica e 1 delas como matéria-prima bruta. 

Nessa unidade, o quartzo hialino apareceu em dois níveis, o nível 80-90cm 

com uma peça, e o nível 180-190cm com duas peças, assim como o quartzo leitoso e 

o quartzo translucido esse quartzo também estava fragmentado, e sua transformação 

também não foi possível identificar se veio através de processos naturais ou ação 

humana. 

Todos os quartzos leitosos dessa unidade estão fragmentados, e foram 

classificados como fragmento de lascamento/resíduo. E sua transformação não pode 

ser identificada, podendo assim ter sido transformado através da ação humana como 

da ação da natureza. 

Os níveis que tiveram a maior quantidade de quartzo foram os níveis: 90-

100cm com 19 peças, e 100-110cm com 11 peças, e de todos os níveis dessa 

unidade, apenas o primeiro nível 0-10cm não teve a presença do mesmo. 



 

59 
 

Das matérias-primas encontradas nessa unidade, o quartzo translúcido 

apareceu em menor quantidade. Foi encontrado em dois níveis, nível 80-90cm e 100-

110cm cada um com uma peça, duas peças estão fragmentadas, podendo ter sido 

fragmentada pelo lascamento natural ou humano. 

Os silexitos foram encontrados em 7 níveis nessa unidade, sendo eles; nível 

30-40cm com 1 peça, 40-60cm com 2 peças, 50-60cm com 2 peças, 70-80cm com 1 

peça, 80-90cm com 1 peça, 90-100cm com 1 peça e 100-110cm com 1 peça. 

 

 

3.1.1.2 Sequências de operações e gestão dos artefatos Unidade N1001 E1001 

 

 

Gráfico 6 – Natureza da transformação do vestígio N1001 E1001. 
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Gráfico 7 – Córtex N1001 E1001. 

 

   Gráfico 8 – Outras alterações superficiais N1001 E1001. 
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Em relação as sequências de operações percebidas podemos citar na natureza 

de transformação do vestígio; (nos materiais líticos em que foi possível analisar) a 

maioria apresenta-se com presença de fragmentação de lascamento e de lítico bruto 

com modificação causada por algum tipo de uso. Em relação a presença de córtex, é 

perceptível que a maioria apresenta menos que 50% da peça. Foi identificado ainda, 

nesta coleção, alterações por sinais de queima nas rochas analisadas (gráficos 6, 7 e 

8). 

 

Gráfico 9 – Estado de preservação N1001 E1001. 
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Gráfico 10 – Tipo de vestígio N1001 E1001. 

 

Em relação a gestão dos artefatos desta unidade, podemos dizer que, a 

minoria se apresenta inteira, ou seja, maioria fragmentada. O tipo de vestígio que se 

apresenta em abundância são os fragmentos de lascamento, tendo a presença de 

estilhas, lateritas com polimentos, matérias-primas brutas, matérias-primas com marca 

de uso, seixos brutos, fragmentados e utilizados, bem como uma lâmina (gráficos 9 e 

10). 
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3.1.2 UNIDADE N1000 E1001 

 

3.1.2.1 Matéria-prima Unidade N1000 E1001 

 

Gráfico 11 – Matérias-primas da unidade N1000 E1001. 
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maior abundância foi o granito rosa, em seguida tivemos o quartzo leitoso, granito 

flocos, laterita, etc. (gráfico 11). 
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210-220cm depois desse nível não foram encontrados mais arenitos. O nível que teve 

mais abundância dessa matéria-prima foi o nível 160-170cm com 4 peças. Das 19 

peças encontradas, 2 foram classificadas como não se aplica, 13 peças como matéria-

prima bruta, 1 peça como seixo bruto, 1 peça como lasca unipolar, 1 peça como 

fragmento de lascamento/resíduo, e 1 peça como seixo utilizado. 

Foram encontradas 3 peças de argilito/ferro em dois níveis dessa unidade, 

sendo ele o nível 20-30cm com 1 peça, e 40-50cm com 2 peças. As três peças foram 

classificadas como material polido- corantes/adornos. Esse item foi feito para 

classificar os adornos que foram encontrados em cores cinza escuro. 

O granito flocos apareceu em 12 níveis dessa unidade. Todos eles são blocos 

sem nenhuma marca de uso, são matérias-primas brutas. A maior quantidade 

apareceu no nível 180-190 com 12 peças, e a segunda maior quantidade com 6 

peças, apareceu no nível 170-180cm. 

O granito rosa é a matéria-prima que se sobressaiu entre todas as outras e 

estiveram presentes em quase todos os níveis, exceto os 3 últimos, sendo eles: nível 

210-220cm, 230-240cm e 240-250cm. 

Os dois níveis em que estiveram presentes a maior quantidade de granitos 

rosa, foram os níveis 20-30cm com 24 peças, e 180-190cm com 16 peças. 

Todos os granitos dessa unidade foram encontrados em blocos, e foram 

classificados como matéria-prima bruta, porém é de suma importância acrescentar que 

nessa unidade tivemos: 11 granitos rosa no nível 30-40cm e 1 no nível 130-140cm, 

que estavam muito vermelhos, o que indica a absorção de calor, podendo assim ter 

existido fogueiras ou queimas nas proximidades desses granitos. Já no nível 40-50cm 

1 granito rosa estava com um leve alisamento em uma das suas partes, sendo 

causado provavelmente pela água do rio. 

As ígneas máficas apareceram em 9 níveis dessa unidade, apresentando 13 

matérias-primas brutas, 1 seixo bruto, 1 matéria-prima com marca de uso, 1 lasca 

bipolar, 1 lâmina polida,1 adorno e 2 matérias-primas polidas para uso não 

identificado. A maior quantidade de ígneas máficas apareceu no nível 140-150cm com 

7 peças e 50-60cm com 3 peças. 

Foram encontradas 29 lateritas em 15 níveis, e foram classificadas como 

sendo: 24 não se aplica, 3 seixos brutos, 1 seixo fragmentado e 1 matéria-prima bruta. 

Os níveis que tiveram a maior abundância de lateritas, foram, o nível 160-170cm com 

4 peças, e em seguida os níveis 20-30cm, 80-90cm e 180-190cm com 3 peças cada. 

Apenas uma peça foi classificada como não identificada nessa unidade, ela foi 

encontrada no nível 40-50cm.  
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Foram encontrados 12 materiais que foram inseridos na categoria “outros”, elas 

foram encontradas em 10 níveis diferentes, sendo eles: 10-20 cm com 1 peça, 20-

30cm com 1 peça, 80-90cm com 1 peça, 110-120cm com 1 peça, 130-140cm com 1 

peça, 140-150cm com 2 peças, 150-160cm com 1 peça, 160-170cm com 2 peças, 

180-190cm com 1 peça, e 210-220cm com 1 peça. Nove (9) delas foram classificadas 

como não se aplica, 1 seio bruto, 1 matéria-prima bruta, 1 matéria-prima com 

pigmento. 

Foram encontrados 11 peças em óxido de ferro, e estavam divididos entre 7 

níveis da mesma, sendo eles: níveis 50-60cm com 3 peças, 80-90cm com 1 peça, 

120-130cm com 1 peça, 130-140cm com 2 peças, 140-150cm com 1peça, 150-160cm 

com 1 peça, e 170-180cm com 2 peças. Dentre essas 11 peças encontradas, 8 delas 

possuem marcas de estrias ou polimentos. 

Foi encontrado 1 placa ferruginosa no nível 130-140cm, ela foi classificada 

como não se aplica. 

O quartzo hialino foi uma das duas matérias-primas encontrada em menor 

quantidade, nessa unidade, apenas 1 peça no nível 20-30cm. 

O quartzo leitoso apareceu em todos os níveis, e todos eles foram identificados 

como fragmentos de lascamento/resíduo, e sua transformação pode ter ocorrido tanto 

pela ação humana quanto pela ação da natureza. O nível 40-50cm, 90-100cm e o 190-

200cm, foram os que tiveram maior quantidade de materiais, cada um deles com 11 

peças. 

Os silexitos foram encontrados em 7 níveis diferentes dessa unidade, e no total 

foram encontradas 10 matérias-primas. Dessas, os níveis em que elas foram 

encontradas foram: 10-20cm com 1 peça, 40-50cm, com 2 peças, 70-80cm com 1 

peça, 80-90cm com 2 peças, 130-140cm com 1 peça, 190-200cm com 2 peças, e 200-

210cm com 1 peça. Nove (9) desses silexitos eram seixos brutos, porém 1 deles foi o 

silexito mais interessante de todas as unidades do montículo 1, pois se trata de um 

seixo/adorno. 
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3.1.2.2 Sequências de operações e gestão dos materiais líticos Unidade N1000 

E1001 

 

Gráfico 12 – Natureza da transformação do vestígio N1000 E1001. 
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Gráfico 13 – Gráfico do Córtex N1000 E1001. 

 

Gráfico 14 – Outras alterações superficiais N1000 E1001. 
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Em relação as sequências de operações percebidas, podemos citar na 

natureza de transformação do vestígio (nos materiais líticos em que foi possível 

analisar), que a maioria são materiais de fragmentação de lascamento; seguida de 

lascamento; lítico bruto com modificação causada por algum tipo de uso e bruto com 

polimento. Em relação a presença de córtex, é perceptível que a maioria apresenta 

menos que 50% da peça. Foi identificado ainda, nesta coleção, alterações por sinais 

de queima e pátina nas rochas analisadas (gráficos 12, 13 e 14). 

 

 
Gráfico 15 – Estado de preservação N1000 E1001 
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Gráfico 16 – Tipo de vestígio N1000 E1001. 
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Em relação a gestão dos artefatos, podemos dizer que a minoria se apresenta 

inteira. O tipo de vestígio que se apresenta em abundância são os fragmentos de 

lascamento, tendo a presença de estilha; lasca bipolar; lasca unipolar; lateritas com 

polimentos; matérias-primas brutas; matérias-primas com marca de uso; material 

polido (adorno/corante); seixos brutos fragmentados e utilizados, seixo adorno, bem 

como uma lâmina (gráficos 15 e 16). 

 

 

3.1.3 UNIDADE N1001 E1000 

 

3.1.3.1 Matéria prima Unidade N1001 E1001 

 

Gráfico 17 – Matérias-primas da unidade N1001 E1000. 
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Nessa unidade foram analisadas 548 peças. A matéria-prima encontrada em 

maior abundância foi o granito rosa, em seguida tivemos o quartzo leitoso, granito 

flocos, quartzo translúcido, silexito, etc. (gráfico 17). 

Foram encontrados dois arenitos e estavam em dois níveis, sendo eles: 60-

70cm e 240-250cm, os dois arenitos encontrados foram classificados como matéria-

prima bruta. 

Foram encontrados 3 granitos cinza, eles estavam em dois níveis, 50-60cm 

com 2 peças, e 150-160cm com 1 peça. Uma (1) peça foi classificada como não se 

aplica e as outras 2 como matérias-primas bruta. 

O granito flocos teve 55 peças encontradas nessa unidade, estavam presentes 

em 18 níveis diferentes. O nível que teve a maior quantidade de materiais foi o nível 

170-180cm com 11 peças. 

O granito rosa, foi a matéria-prima que mais apareceu, estando presente em 

quase todos os níveis, apenas quatro níveis não apresentaram o granito rosa, sendo 

eles os níveis: 130-140cm, 150-160cm, 210-220cm, 240-250cm. Os níveis que 

apresentaram maior quantidade de granito rosa, foram os níveis 60-70cm, com 20 

peças, 20 30cm com 19 peças, e 30-40cm com 15 peças. Todos os granitos foram 

encontrados em blocos e sem marca de uso, assim foram classificados como sendo 

apenas matérias-primas brutas. 

Foram encontradas 12 ígneas máficas, estavam em 9 níveis diferentes, os 

níveis são: 10-20cm com 1 peça, 40-50cm com 1 peça, 60-70cm com 1 peça, 70-

80cm, com 1 peça, 90-100cm com 1 peça, 100-110cm com 2 peças, 130-140cm com 

1 peça,140-150cm com 2 peças e,150-160cm com 2 peças. 

Foram encontradas 62 lateritas, que estavam em 18 níveis. Os níveis que 

apresentaram mais lateritas, foram o nível 60-70cm com 14 lateritas, e o 30-40cm com 

9 lateritas, todos os outros 16 níveis apresentaram no máximo 5 lateritas. 

Dez (10) peças foram classificadas como “não identificada”, já que não era 

possível observar com clareza a sua matéria-prima. Elas foram encontradas em 7 

níveis diferentes, sendo eles: 0-10cm com 2 peças, 20-30cm com 1 peça, 30-40cm 

com 1 peça, 40-50cm com 2 peças, 50-60cm com 2 peças diferentes, 140-150cm com 

1 peça, e 170-180cm com 1 peça. 

Foram encontrados 20 materiais com matéria-prima “outros”, e estavam em 7 

níveis. Os “outros” é uma classificação dada, quando a matéria-prima de uma peça, 

não se encontra na chave de classificação. O nível que teve a maior quantidade dessa 

matéria prima, foi o nível 90-100cm com 7 peças. 
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Foram encontrados 20 óxidos de ferro nessa unidade, distribuído entre 13 

níveis. Dois níveis tiveram o maior número de peças encontradas: o nível 170-180cm, 

e 80-90cm, ambos com 3 peças cada. 

Foram encontradas 10 placas ferruginosas e estavam em 7 níveis diferentes: 

30-40cm com 3 peças, 40-50cm com 1 peça, 50-60cm com 1 peça, 60-70cm com 1 

peça, 100-110cm com 1 peça, 160-170cm com 2 peça, e 170-180cm com 1 peça. 

Foi encontrado apenas 1 quartzo hialino nessa unidade, o que torna ele, a 

matéria-prima em menor quantidade. Esse quartzo hialino foi encontrado no nível 60-

70cm. 

O quartzo leitoso foi encontrado em 23 níveis, 134 peças no total e apenas dois 

níveis não tiveram a presença desse material, sendo eles: níveis 180-190cm, e 240-

250cm. Os níveis que apresentaram a maior quantidade de quartzo leitoso, foram os 

níveis 20-30cm com 15 peças e 80-90cm com 13 peças.     

Foram encontrados 33 quartzos translúcido em 12 níveis. Os níveis onde se 

encontraram mais quartzo, foram: 30-40cm e o 50-60cm com 6 quartzo cada. 

Foram encontrados 32 silexitos em 13 níveis. Os níveis que tiveram a maior 

abundância, foram: 70-80cm com 8 peças e 60-70cm com 7 peças.   

 

 

3.1.3.2 Sequências de operações e gestão dos materiais líticos Unidade 

N1001 E1000 

 
Gráfico 18 – Natureza da transformação do vestígio N1001 E1000. 
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Gráfico 19 – Córtex N1001 E1000. 

 
Gráfico 20 – Outras alterações superficiais N1001 E1000. 
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Em relação as sequências de operações percebidas podemos citar que na 

natureza de transformação dos vestígios (dos materiais líticos em que foi possível 

analisar) a maioria apresenta-se com presença de fragmentação de lascamento e lítico 

bruto com modificação causada por algum tipo de uso. Em relação a presença de 

córtex, é perceptível que a maioria apresenta menos que 50% da peça. Foi 

identificado ainda, nesta coleção, alterações por sinais de queima e concreções (óxido 

de ferro) nas rochas analisadas (gráficos 18, 19 e 20). 

 

Gráfico 21 – Estado de preservação N1001 E1000. 

213

27
20

Fragmentados (213)

Inteiros (27)

Não identificado (20)

N1001 E1000



 

75 
 

 
Gráfico 22 – Tipo de vestígio N1001 E1000. 

 

 

Em relação a gestão dos artefatos, desta unidade, podemos dizer que a 

minoria se apresenta inteira. O tipo de vestígio que se apresenta em abundância são 

os fragmentos de lascamento, tendo a presença de lateritas com polimentos, matérias-

primas brutas, material polido (adorno/corante), seixos brutos, fragmentados, bem 

como três lâminas (gráficos 21 e 22). 
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3.1.4 UNIDADE N1000 E1000 
 

3.1.4.1 Matéria-prima Unidade N1000 E1000 

 

 

Gráfico 23 – Gráfico de matérias prima da unidade N1000 E1000. 
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Foram encontrados 38 granitos flocos em 13 níveis. O nível 180-190cm foi o 

que apresentou mais granitos, com 10 peças. Em todos os outros níveis as 

quantidades de granito flocos encontrados foram inferiores a 7 peças.  

O granito rosa foi a matéria-prima mais encontrada nessa unidade, ela também 

esteve presente em todos os níveis e foram encontrados 356 granitos rosa no total. O 

nível 160-170cm foi onde apareceu a maior quantidade de granitos, 42 peças. 

As ígneas máficas foram encontradas em 16 níveis, ao total somaram 25 

peças. O nível 190-200cm foi o que apareceu a maior quantidade de ígneas, 5 peças.  

As lateritas foram encontradas em quase todos os níveis dessa unidade, só 

não apareceu lateritas no nível 60-70cm. Foram encontradas 79 lateritas, e o nível que 

teve a maior quantidade, foi o150-160cm com 9 peças. 

Foram classificados como “não identificado” 6 peças que estavam em 4 níveis. 

O nível que teve a maior quantidade de peças, foi o 60-70cm com 3 peças, já os níveis 

90-100cm, 100-110 cm, e 160-170cm, tiveram apenas 1 peça cada. 

Foram classificados como “outras” 3 peças, que estavam em 3 níveis dessa 

unidade, em cada um deles foram encontrados 1 peça só, os níveis são: 70-80cm, 80-

90cm, e 110-120cm.  

Foram encontradas 15 peças classificadas como óxido de ferro, em 11 níveis. 

O nível que teve a maior quantidade de peças, foi o 160-170cm com 3 peças. 

Foram encontradas 7 peças classificadas como placa ferruginosa, que estavam 

em 4 níveis diferentes. O nível que teve a maior quantidade de peças encontradas, foi 

o 160-170cm com 3 peças. 

Foram encontrados 6 quartzos hialino, que estavam em 6 níveis, todos os 

níveis tiveram apenas 1 quartzo hialino. Os níveis onde apareceram quartzo foram: 20-

30cm, 40-50cm, 90-100cm, 100-110cm, 180-190cm e 190-200cm.  

Foram encontrados 175 quartzos leitoso, que estavam em 23 níveis dessa 

unidade e apenas em 2 níveis não apareceram: os níveis 140-150cm e 230-240cm, o 

nível que apareceu a maior quantidade de quartzo leitoso foi o 160-170cm com 21 

peças.  

Foram encontrados apenas 2 quartzos translúcido nessa unidade, e estavam 

em dois níveis, os níveis são: 20-30cm e 50-60cm cada um com 1 peça.  

Foram encontrados 13 silexitos nessa unidade, e estavam em 10 níveis 

diferentes. O nível que apresentou a maior quantidade de silexitos, foi o 10-20cm com 

3 peças. 
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3.1.4.2 Sequências de operações e gestão dos materiais líticos Unidade 

N1000 E1000 

 

 
Gráfico 24 – Gráfico da Natureza da transformação do vestígio N1000 E1000. 

24 44

186

1

490

1 2
Bruto com modificação
causada pelo uso (24)

Bruto sem modificação
identificada (44)

Fragmentação de lascamento
ou natural (186)

Fragmentação térmica (1)

Não se aplica (490)

Polimento (1)

Polimento/picoteamento (2)

N1000 E1000



 

79 
 

 
Gráfico 25 – Gráfico do Córtex N1000 E1000. 

 
Gráfico 26 – Gráfico de outras alterações superficiais N1000 E1000. 
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Em relação as sequências de operações percebidas na natureza de 

transformação do vestígio (dos materiais líticos em que foi possível analisar) a maioria 

apresenta-se com presença de fragmentação de lascamento e lítico bruto com 

modificação causada por algum tipo de uso. Em relação a presença de córtex, é 

perceptível que a maioria apresenta menos que 50% da peça. Foi identificado ainda, 

nesta coleção, alterações por sinais de queima e concreções (óxido de ferro) nas 

rochas analisadas (gráficos 24, 25 e 26). 

 
Gráfico 27 - Gráfico do Estado de preservação N1000 E1000. 
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Gráfico 28 - Gráfico do Tipo de vestígio N1000 E1000. 

 

 

Em relação a gestão dos artefatos, desta unidade (gráficos 27 e 28), podemos 
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primas brutas, matéria-prima com marca de uso, material polido (adorno/corante), 

seixos brutos, fragmentados, bem como seis lâminas. 
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3.2 Resumo das percepções dos vestígios líticos por unidade de 
escavação 

 

 

Na Unidade N1001 E1001 foram encontradas peças em arenito, classificada 

como matéria-prima bruta e estando com sinais de queima (aparecem desde o nível 

30-40 até 170-180). Em relação aos granitos todos foram encontrados em blocos sem 

marca de uso (presentes desde o nível 0-10 até 240-250). As ígneas máficas 

presentes em 12 níveis sendo duas matérias-primas com marca de uso, e uma lâmina 

polida (presentes desde o nível 30-40 até 230-240). A maior parte das lateritas dessa 

unidade são nódulos/concreções, sem marcas de uso, oito classificadas como laterita 

com polimento/estrias (presentes desde o nível 0-10 até 200-210). Há a presença de 

placas ferruginosas em estado bruto (presentes desde o nível 100-110 até 180-190). 

Todos os quartzos estavam fragmentados, não sendo possível identificar, nesse 

momento se, através de processos naturais ou ação humana (presentes desde o nível 

10-20 até 240-250). Em relação ao silexito, a maioria apresenta-se como seixo 

(presentes no nível 100-110). O óxido de ferro, apresenta-se em maioria com 

polimento (presentes desde o nível 30-40 até 190-200). 

Na Unidade N1000 E1001 foram encontradas peças em arenito, sendo uma 

delas uma lasca bipolar (presentes desde o nível 20-30 até 210-220). O argilito 

apresenta três peças classificas como material polido/corante-adornos, além de 

material brutas (presentes desde o nível 20-30 até 40-50). Todos os granitos dessa 

unidade foram encontrados em blocos, e que nenhum deles apresentou marca de uso 

(presentes desde o nível 0-10 até 210-220). As ígneas máficas apareceram em 9 

níveis, e além de matéria-prima bruta, apresenta uma lasca bipolar, uma lâmina polida, 

um adorno e duas matérias-primas polidas (presentes desde o nível 20-30 até 210-

220). Foram encontradas 29 lateritas brutas (presentes desde o nível 10-20 até 240-

250). Percebeu-se ainda, onze peças em óxido de ferro, oito delas possuem marcas 

de estrias ou polimentos (presentes desde o nível 50-60 até 170-180). Uma placa 

ferruginosa bruta (presente no nível 130-140). O quartzo apareceu em todos os 

níveis, identificados como fragmentos de lascamento/resíduo, e sua transformação 

pode ter ocorrido tanto pela ação humana quanto pela ação da natureza. A maioria 

dos silexitos eram seixos brutos, porém um deles foi classificado com seixo/adorno 

(presentes desde o nível 10-20 até 200-210). 

Na Unidade N1001 E1000 foram encontradas peças em arenito como matéria 

prima bruta (presentes nos níveis 60-70 e 240-250). O granito como matéria-prima 

bruta (presentes desde o nível 0-10 até 230-240). Placa ferruginosa com a maioria de 
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matéria-prima bruta e um material polido - corante/adorno (presentes desde o nível 30-

40 até 170-180). Ígnea máfica com a maioria matéria-prima bruta, porém um material 

polido - corante/adorno e três material polido – lâmina (presentes desde o nível 10-20 

até 150-160). Laterita em sua maioria bruta, e algumas com presença de polimento 

(presentes desde o nível 0-10 até 220-230). Óxido de ferro com presença de 

polimento em sua maioria, porém dois materiais polidos - corante/adorno (presentes 

desde o nível 0-10 até 210-220). Quartzo maioria presença de fragmentação de 

lascamento, e uma minoria classificada como seixo bruto e fragmentado (presentes 

desde o nível 0-10 até 230-240). Silexito, maioria seixo bruto e fragmentado 

(presentes desde o nível 0-10 até 220-230). 

Na Unidade N1000 E1000 foram encontradas peças em arenito como matéria 

prima bruta (presentes desde os níveis 0-10 e 230-240). Ígnea máfica com matéria-

prima bruta, porém quatro material polido - corante/adorno e seis material polido – 

lâmina (presentes desde o nível 10-20 até 220-230). O granito como matéria-prima 

bruta (presentes desde o nível 0-10 até 240-250). Laterita todas brutas (presentes 

desde o nível 0-10 até 220-230). Óxido de ferro em sua maioria com presença de 

polimento (presentes desde o nível 10-20 até 240-250). Placa ferruginosa com a 

maioria de matéria-prima bruta (presentes desde o nível 110-120 até 210-220). 

Quartzo maioria presença de fragmentação de lascamento, e uma minoria classificada 

como seixo bruto e fragmentado (presentes desde o nível 0-10 até 240-250). Silexito, 

maioria seixo bruto e fragmento de lascamento (presentes desde o nível 0-10 até 190-

200). 
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Figuras 13, 14 e 15 – Matérias-primas presentes nos materiais estudados. Exemplos de 

granitos rosa, cinza e flocos. 
 
 

 
Figuras 16 e 17 - Matérias-primas presentes nos materiais estudados. Exemplos de laterita e 

óxido de ferro. 
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Figura 18 - Matérias-primas presentes nos materiais estudados. Exemplo placa ferruginosas. 

 

 

 
Figura 19 - Matérias-primas presentes nos materiais estudados. Exemplo de ígnea máfica. 
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Figura 20 - Matérias-primas presentes nos materiais estudados. Exemplo de arenito. 

 

 

 
Figura 21 - Matérias-primas presentes nos materiais estudados. Exemplo de silexito. 
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Figuras 22, 23 e 24 - Matérias-primas presentes nos materiais estudados. Exemplos quartzo 

leitoso, hialino e translúcido. 
 

 
Figura 25 - Matérias-primas presentes nos materiais estudados. Exemplos Argilito/ferro. 
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3.3 O Montículo 1 e a cadeia de operações dos materiais líticos junto das 

camadas estratigráficas  

 

A verificação da cadeia operatória dos materiais líticos presentes no Montículo 

1, envolveu a distribuição estratigráfica dos conjuntos de atributos analisados. Num 

primeiro momento, verificou-se os atributos gerais como matéria-prima, categoria, 

dimensão e grau de preservação dos vestígios, a fim de verificar a existência de 

variações na composição do conjunto que pudessem estar relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades distintas. Num segundo momento, uma caracterização 

das sequências operatórias identificadas e de sua distribuição estratigráfica. 

 

 

3.3.1 Aquisição de matéria-prima  
 

O sítio arqueológico Santa Paula está implantado geologicamente sobre a 

Suíte Intrusiva Teotônio. Os afloramentos litológicos mais próximos ao sítio consistem 

nas rochas ígneas cuja petrografia corresponde a uma variedade de granitos 

correspondente a Suíte Intrusiva Teotônio (ADAMY, 2010). 

 

O estado de Rondônia, que, do ponto de vista geológico, abrange a 
porção sul-ocidental do Cráton Amazônico, apresenta registros de 
uma evolução geológica policíclica, que resultou na formação de um 
substrato rochoso que teve a sua geração a partir de 1,78 Ga. Esse 
substrato é resultante de sucessivos episódios de magmatismo, 
metamorfismo, sedimentação e deformação que culminaram na 
formação de diversos materiais rochosos e de depósitos minerais que 
foram retrabalhados, em parte, por eventos orogenéticos mais jovens 
do sudoeste do Cráton Amazônico (ADAMY: 2010, p.17). 

 

 

A descrição da Suíte Intrusiva Teotônio, inclui granitóides e sienitóides 

divididas em microclínio granitos de granulados grossa, microclínios granitos 

bandados de granulação média, microclínio-quartzo sienitos e sienogranitos de 

granulação média a grossa. Estão localizados ao longo das margens (esquerda) da 

cachoeira do Teotônio, em topografia de terraços fluviais (ADAMY, 2010).  

Segundo Adamy (2010) essa área apresenta dois corpos graníticos: o primeiro, 

à montante e arredores da cachoeira do Teotônio, é composto por biotita sienogranito 

de cor rósea, de granulação grossa, monzonitos acinzentados e sienitos, sendo 

predominantes os dois primeiros; o segundo corpo granítico está situado a montante e 

arredores da cachoeira de Morrinhos e é composto por biotita monzogranito cinza, 
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monzogranito cinza com pontuações rosa claro felsdispáticas, monzogranito cinza 

porfirítico e biotita monzogranito rosa-claro com fenocristais de feldspato. 

Essas formações geológicas indicam que, mesmo não tendo localizado fontes 

de quartzo em abundância, provavelmente as matérias-primas encontradas no Sítio, 

foram coletadas dos veios de quartzos encontrados nos próprios granitos que 

abundam na formação geológica, e na verificação da composição geral da matéria-

prima dos líticos do Montículo 1 (gráfico 29).  

As rochas magmáticas abundam no sítio, destacando-se pela formação 

geológica da área - Suíte Intrusiva Teotônio – e estas podem ter sido adquiridas na 

própria região para a confecção das lâminas e adornos que são elaboradas a partir da 

matéria-prima que classificamos como ígnea máfica. 

A laterita (óxido de ferro e laterita) utilizada pode ser advinda das coberturas 

sedimentares, onde são encontradas camadas de cascalho ferruginoso de cor 

vermelho-amarelado, destacando-se também esta característica para o óxido de ferro 

que compõe os adornos/corantes do Montículo 1. 
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Figura 26 - Mapa Geológico da área de influência direta da UHE Santo Antônio (modificado por OLIVEIRA, 2019). Fonte: cprm.gov.br acessado em: 22 de 
maio de 2019.
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A matéria-prima preponderante no sítio, quando verificamos as rochas em 

geral, é o granito rosa, seguido pelo quartzo leitoso e a laterita (gráfico 29). 

Percebemos que há uma diversidade grande de matérias-primas, junto ao Montículo 1.  

 

 
Gráfico 29 – Frequência de matérias-primas presentes no Montículo 1. 
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Gráfico 30 - Frequência de matérias-primas presentes no Montículo 1, distribuídas por nível 
artificial escavado. 
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Gráfico 31 - Frequência de matérias-primas presentes no Montículo 1, distribuídas pelas 
camadas de ocupação. 

 

 

O que se percebe com relação a distribuição da matéria-prima na estratigrafia 

(gráficos 30 e 31), se levarmos em consideração toda a matéria-prima estudada, é a 

definição de um conjunto entre 20-30 a 40-50 cm de profundidade e outro a 150- 160 a 

190-200 cm que responde a alta densidade, com uma intensificação na quantidade de 

vestígios de cada matéria-prima (gráfico 30).  

Com relação ao quartzo, apresentam-se em maior quantidade nos níveis 20-
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Em relação ao granito rosa, está presente em toda a estratigrafia, em todos os 
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Em relação a laterita, está presente em todos os níveis escavados, porém 
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Percebemos que a camada VI é a que apresenta maior frequência de materiais 
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apresenta maior frequência na camada VI. As lateritas apresentam-se com maior 

frequência na camada IV e VI. Os quartzos leitosos apresentam-se em maior 

frequência nas camadas VI e V, apesar de também estar presentes em todo o perfil. 

Só não estão presentes em todo o perfil as seguintes matérias primas: quartzo 

translúcido (ausente na camada III), quartzo hialino (ausente na camada VII e IV) e 

placa ferruginosa (ausente na camada VII) (gráfico 31). 

 

 

3.3.2 Natureza da transformação 
 

Uma vez que a matéria-prima tenha sido obtida, sua redução inicial pode ser 

imediata ou então ser transportada para outro lugar onde ocorrerá a manufatura. 

Podemos chamar de preparação ou redução inicial da matéria-prima que consiste 

basicamente na transformação da natureza bruta no que se deseja elaborar. 

Para o Sítio Santa Paula, este trabalho analisou somente o Montículo 1, assim, 

vamos nos referir ao contexto arqueológico presente no sítio, e não no seu entorno. 

No contexto arqueológico intra sítio, podemos encontrar em termos gerais: a 

formalização do núcleo, que será usado como base do artefato e o restante será 

descartado; a retirada de lascas que serviriam como base para os artefatos e o núcleo 

descartado; e, ainda, podemos encontrar ambas as partes, núcleo e lascas 

desprendidas para o uso, e ambas poderiam receber retoques.  

Quando ocorre a retirada da parte cortical do bloco que está sendo lascado, 

produz-se assim lascas corticais, que apresentam face externa e talão cortical e 

núcleos com retiradas primárias, sem retiradas menores sobre as iniciais. Também 

pode se observar a fabricação de instrumentos, que estão prontos para o uso após 

poucas retiradas (normalmente resultando lascas unipolares). Há ainda a possibilidade 

de acontecer leves pancadas na matéria-prima a ser lascada sobre bigorna permitindo 

a retirada de pequenos fragmentos e a regulação de sua base para permitir golpes 

mais violentos que irão dividir o bloco, causando o desprendimento de vários pedaços, 

produzindo o que denominamos de lascas bipolares. 

Nesta etapa, as lascas e os núcleos da etapa anterior podem ser usados ou 

reduzidos ainda mais para outros tipos de uso. O objetivo desta fase da produção 

seria dar forma ao artefato, ou pode-se realizar o uso como um instrumento acabado. 

Os resultados desta etapa de produção seriam: as lascas com negativos de 

lascamentos anteriores na face dorsal, núcleos com presença de retiradas sobre as 
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retiradas iniciais ou ainda instrumentos sobre lasca e núcleo com retoques no contorno 

do seu gume.  

Os produtos da etapa de lascamentos secundários seriam instrumentos 

refinados, lascas pequenas e curvas, isto é, características da produção de retoques. 

E finalmente, podemos nos referir a etapa que corresponde à conservação e ou 

modificação das peças desgastadas pelo uso ou o seu descarte. Os artefatos com o 

gume desgastado podem ser alvo de reativação ou serem lascados de modo que 

adquiram um novo gume com uma nova função. O polimento pode ser a última técnica 

aplicada quando nos referimos as lâminas, sendo comum que ele apague os estigmas 

deixados pelas outras técnicas, porém, é possível que se houve quebra, pode ser 

utilizado para outras funcionalidades, assim como depois de ter sido descartado. 

Em cada uma destas etapas, relacionada ao que denominamos de natureza da 

transformação pode ser produzido dois tipos de material: resíduos de lascamento e 

artefatos destinados ao uso ou redução posterior.  

 

Gráfico 32 – Presença e frequência da natureza da transformação nos materiais líticos do 
Montículo 1. 
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que denominamos de: fragmentação natural ou de lascamento; bruto sem 

modificação; bruto com modificação causada pelo uso; polimento; lascamento; 

polimento/picoteamento; bruto com pigmento e fragmentação térmica (gráfico 32). 

Conforme relatado acima a matéria-prima com maior frequência encontrada ao 

longo das camadas de ocupação no Montículo 1 referem-se ao granito, quartzo e 

laterita. Assim elaboramos gráficos específicos para estes, fazendo um paralelo com 

sua natureza de transformação e na sequência o mesmo paralelo com o restante. 

 
Gráfico 33 – Presença e frequência da natureza da transformação no granito do montículo 1. 

 

Quando analisamos o granito, percebemos que somente três categorias estão 

realcionadas a ele: bruto sem modificação; bruto com pigmento e fragmentação 

térmica (gráfico 33). 

 

 
Gráfico 34 - Presença e frequência da natureza da transformação no quartzo leitoso do 

montículo 1. 
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ou não córtex, são menores ou igual a 5 cm) e bruto sem modificação (seixos menores 

ou iguais a 5 cm) (gráfico 34). 
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Gráfico 35 - Presença e frequência da natureza da transformação na laterita do montículo 1. 
 

 

As lateritas apresentam três categorias a saber, em ordenação por maior 

frequencia: bruto sem modificação (maioria seixos menores ou igual a 5 cm), bruto 

com modificação causada pelo uso (maioria polimento) e fragmentação natural ou de 

lascamento (seixo fragmentado) (gráfico 35). 

 

 
Gráfico 36 - Presença e frequência da natureza da transformação nas matérias primas do 

montículo 1. 
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As outras matérias-primas como: óxido de ferro, ignea máfica, silexito, arenito, 

argilito e placa ferruginosa apresentam seis categorias: Polimento/picoteamento; 

polimento; lascamento; fragmentação natural ou de lascamento; bruto com pigmento e 

bruto com modificação causada pelo uso (gráfico 36). 

Em relação a ígnea máfica destacamos que a associação ao polimento foi 

relacionado a produção de lâminas e a presença de uma lasca bipolar e fragmentação 

da própria lâmina e a outra parte são matérias-primas brutas ou seixos brutos inteiros. 

Destacamos ainda o óxido de ferro, onde o polimento está relacionado aos 

adornos e a categoria bruto com modificação causada pelo uso relacionado a 

utilização desta materia-prima para obtenção de pigmentos ou produção de futuros 

adornos. 

 

Gráfico 37 - Frequência e presença da natureza da transformação presentes no Montículo 1, 
distribuídas por nível artificial escavado. 
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Gráfico 38 - Frequência da natureza da transformação presentes no Montículo 1, distribuídas 
pelas camadas de ocupação. 
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polimento (lâmina e corante/adorno). A camada VII apresenta cinco categorias: 

fragmentação natural ou de lascamento; bruto sem modificação; polimento (lâmina); 

bruto com modificação causada pelo uso; e bruto com pigmento (gráficos 37 e 38). 

 

 

3.3.3 Tipo de vestígios 

 

O Montículo 1 apresentou grande variação quando se verificou os tipos de 

vestígios associados aos materiais líticos. Podemos descrever por ordem de 

frequência, o que denominamos de: fragmento de lascamento/resíduo; matéria-prima 

bruta; seixo bruto; laterita com polimento; seixo fragmentado; material polido – 

corante/adorno; material polido – lâmina; estilha; matéria-prima com  marca de uso; 

seixo utilizado; lasca unipolar; matéria-prima com pigmento e lasca bipolar (gráfico 39). 

Conforme relatado acima as matérias-primas com maior frequência 

encontradas ao longo das camadas de ocupação no Montículo 1 referem-se ao 

granito, quartzo e laterita. Assim, elaboramos gráficos específicos para estes, fazendo 

um paralelo com o tipo de vestígio e na sequência o mesmo paralelo com o restante 

das matérias-primas. 

 

 

Gráfico 39 - Presença e frequência da natureza da transformação nos materiais líticos do 

Montículo 1. 
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Gráfico 40 - Presença e frequência do tipo de vestígio no granito do montículo 1. 

 

Quando analisamos o granito, percebemos que somente duas categorias estão 

realcionadas a ele: seixo bruto e matéria-prima bruta (gráfico 40). 

 

 
Gráfico 41 - Presença e frequência do tipo de vestígio no quartzo do montículo 1. 

 

Em relação ao quartzo, percebemos quatro categorias, em ordem de maior 

frequência: fragmento de lascamento/resíduo; estilha; seixo fragmentado e lasca 

unipolar (nível 10-20 cm) (gráfico 41). 
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Gráfico 42 - Presença e frequência do tipo de vestígio na laterita do montículo 1. 

 

Ao analisarmos as lateritas verificamos quatro categorias associadas ao tipo de 

vestígios por ordem de maior frequência: seixo bruto; matéria-prima bruta; laterita com 

polimento (presente em todas as camadas) e seixo fragmentado (gráfico 42). 

 

 

Gráfico 43 - Presença e frequência do tipo de vestígio nas matérias primas do montículo 1. 
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Ao verificarmos as outras matérias-primas como: óxido de ferro, ignea máfica, 

silexito, arenito, argilito e placa ferruginosa percebemos onze categorias: seixo 

utilizado; seixo bruto; matéria-prima com marca de uso; material polido – 

corante/adorno; lasca unipolar; fragmento de lascamento/resíduo; seixo fragmentado; 

matéria-prima com pigmento; material polido-lâmina; laterita com polimento e lasca 

bipolar (gráfico 43). 

 

 

Gráfico 44 - Frequência e presença do tipo de vestígio no Montículo 1, distribuíd0s por nível 
artificial escavado. 
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Gráfico 45 - Frequência do tipo de vestígio presente no Montículo 1, distribuídos pelas 
camadas de ocupação. 
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seixo bruto; matéria-prima bruta; laterita com polimento; seixo fragmentado; material 

polido – lâmina e lasca unipolar (gráficos 44 e 45). 

 

 

3.3.4 Estado de preservação dos vestígios líticos  
 

Os tipos de vestígios líticos classificados como inteiros (gráfico 46) que estão 

presentes no Montículo 1 são: seixos brutos; material polido – corante/adorno, 

matéria-prima bruta, seixo utilizado e em menor proporção: matéria-prima com marca 

de uso, material polido – lâmina, laterita com polimento, lasca unipolar e lasca bipolar. 

 

Gráfico 46 – Frequência e tipo dos vestígios líticos classificados como inteiros em estado de 
preservação no Montículo 1. 
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material polido – corante/adorno, material polido – lâmina, laterita com polimento, 

lasca unipolar e estilha. 
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Gráfico 47 - Frequência e tipo dos vestígios líticos classificados como inteiros em estado de 
preservação no Montículo 1. 

 

 

Gráfico 48 - Frequência e presença dos vestígios líticos classificados como inteiros em estado 
de preservação no Montículo 1, distribuídos nas camadas de ocupação. 
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Gráfico 49 - Frequência e presença dos vestígios líticos classificados como fragmentados em 
estado de preservação no Montículo 1, distribuídos nas camadas de ocupação. 
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seixos brutos (quartzo e silexitos). Em relação aos vestígios considerados 

fragmentados: fragmento de lascamento (quartzo leitoso e hialino), material polido 

lâmina (ígnea máfica), matéria-prima bruta (arenito, ígnea máfica, óxido de ferro, placa 
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ferruginosa, arenito), matéria-prima com pigmento (ígnea máfica) e seixos 

fragmentados. 

A camada IV, que nas descrições de campo foi associada a ocupação indígena 

dos portadores da tecnologia cerâmica barrancóide, porém com a característica de ter 

a probabilidade de ser a camada “seladora” da estrutura escavada (visível na camada 

II e III), apresenta os seguintes vestígios considerados inteiros: lasca unipolar (arenito), 

lasca bipolar (ígnea máfica), seixos brutos (silexitos, laterita, granito flocos e quartzo 

leitoso) e matéria-prima bruta (placa ferruginosa). Em relação aos os vestígios 

considerados fragmentados: fragmento de lascamento (quartzo leitoso, arenito, 

quartzo translúcido e silexitos), material polido-lâmina (ígnea máfica), matéria-prima 

bruta (arenito, ígnea máfica, laterita e placa ferruginosa). 

A camada V, associada a ocupação indígena dos portadores da tecnologia 

cerâmica barrancóide apresenta os seguintes vestígios considerados inteiros: seixos 

brutos (ígnea máfica, arenito, laterita, silexitos e quartzo leitoso), matéria-prima bruta 

(ígnea máfica), material polido-lâmina (ígnea máfica) e material polido/adorno (ígnea 

máfica). Em relação aos os vestígios considerados fragmentados: fragmento de 

lascamento (quartzo leitoso, quartzo translúcido, quartzo hialino, arenito e silexito), 

laterita com polimento (óxido de ferro), material polido-lâmina (ígnea máfica), matéria-

prima bruta (silexitos, arenito, granito rosa e placa ferruginosa) e seixo fragmentado 

(silexito). 

A camada VI, associada em campo a ocupações indígenas de portadores da 

tecnologia cerâmica barrancóide e polícroma, apresenta os seguintes vestígios 

considerados inteiros: seixo bruto (silexitos, quartzo leitoso, laterita, quartzo 

translúcido, ígnea máfica), seixo utilizado, matéria-prima bruta (óxido de ferro), 

material polido/adorno/corante (argilito, óxido de ferro e ígnea máfica). Em relação aos 

os vestígios considerados fragmentados: fragmento de lascamento (quartzo leitoso, 

silexitos, quartzo translúcido, quartzo hialino e arenito), estilhas (quartzo leitoso e 

hialino), laterita com polimento (óxido de ferro), material polido adorno/corante (placa 

ferruginosa e ígnea máfica), material polido lâmina (ígnea máfica), matéria prima bruta 

(arenito, ígnea máfica, granito rosa, placa ferruginosa e silexitos), matéria-prima com 

marca de uso (ígnea máfica), seixo fragmentado (silexitos, laterita e quartzo leitoso). 

A camada VII, associada nas descrições de campo a ocupação atual 

(ribeirinha) e de indígenas portadores da tecnologia cerâmica polícroma, apresenta os 

seguintes vestígios considerados inteiros: seixos brutos (silexitos e ígnea máfica). Em 

relação aos os vestígios considerados fragmentados: fragmento de lascamento 
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(quartzo leitoso, quartzo translúcido e silexito), lasca unipolar (quartzo leitoso), material 

polido lâmina (ígnea máfica), matéria-prima bruta (laterita e arenito) e seixo 

fragmentado (silexito). 

Destacamos ainda que, no Montículo 1, houve a presença de uma estrutura, 

parcialmente escavada, conforme Zuse et al. (2017) na unidade N1000 E1000 foi 

escavada uma feição/estrutura do tipo bolsão (F, no perfil sul), que atravessa as 

camadas II e III, com grande quantidade de materiais arqueológicos, formado pelos 

portadores da tradição Barrancóide. Ressaltamos ainda que o material lítico analisado 

proveniente dessa estrutura (tabela 3), refere-se a natureza de transformação 

classificada como bruto com modificação causada pelo uso; sendo que os tipos de 

vestígios associados são: laterita com polimento/estrias (óxido de ferro) e matéria com 

marca de uso (ígnea máfica).  

Dessa forma, não é possível associar as evidências líticas analisadas na 

estrutura a somente ocupações indígenas de portadores da tecnologia cerâmica 

barrancóide, pois os mesmos estão presentes em todas as camadas arqueológicas 

(todos os níveis artificiais escavados desde 0-10 até 240-250 cm) (gráfico 49). 

Apesar de perceber-se um aumento significativo nos níveis 130-140 até 190-

200 cm (camadas III, IV e V), não estão relacionados especificamente a área da 

feição. 

 

Tabela 3 – Tipo de vestígio inteiro presente na feição/estrutura do tipo bolsão (F, no 
perfil sul). 

PN Matéria-Prima Natureza da transformação  Tipo de vestígio 

2019.11 óxido de ferro bruto com modificação causada pelo uso  laterita com polimento/estrias 

2019.13 óxido de ferro bruto com modificação causada pelo uso  laterita com polimento/estrias 

2019.13 óxido de ferro bruto com modificação causada pelo uso  laterita com polimento/estrias 

2019.13 ígnea máfica bruto com modificação causada pelo uso  matéria-prima com marca de uso 

2021.1 ígnea máfica bruto com modificação causada pelo uso  matéria-prima com marca de uso 

2026.1 óxido de ferro bruto com modificação causada pelo uso  laterita com polimento/estrias 

2027.1 óxido de ferro bruto com modificação causada pelo uso  laterita com polimento/estrias 
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Figuras 27, 28 e 29 - Feição/estrutura do tipo bolsão (F, no perfil sul), presente no Montículo 1. 
Fonte: Zuse et al., 2017. 
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Gráfico 50 – Laterita com polimento distribuídas nos níveis artificiais no Montículo 1. 
 

 
Figuras 30 e 31 – Laterita polida e matéria-prima com pigmento, presente na Unidade N1000 

E1001 (nível 140-150), Montículo 1. 
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Figura 32 - Laterita polida, presente na Unidade N1000 E1001 (nível 80-90), Montículo 1. 

 

 
Figura 33 - Laterita polida, presente na Unidade N1000 E1000 (nível 230-240), Montículo 1. 
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3.4 Resumo das percepções dos vestígios líticos formais no montículo 1 

 

O material lítico analisado em que foi possível verificar artefatos formalmente 

constituídos é formado por uma variada matéria-prima conforme pode ser percebida 

nos gráficos abaixo e definida nesse trabalho por: placa ferruginosa; óxido de ferro 

(laterita); ígnea máfica; argilito; arenito e quartzo. Constituem basicamente os adornos 

(material polido adornos/corantes), as lâminas (material polido/lâminas) e as lascas 

bipolares e unipolares.  

O material polido – corante/adorno está presente no Montículo 1 desde o nível 

20-30 até 180-190 cm, o que corresponderia as camadas III, IV, V e VI. A preferência 

da matéria-prima está relacionada ao óxido de ferro, ígnea máfica, placa ferruginosa e 

argilito (gráfico 51). Ressalta-se ainda que, se levarmos em conta as matérias-primas 

de elaboração destes, vamos perceber que estão presentes em todo o perfil, todos os 

níveis escavados, ou ainda, todas as camadas definidas em campo (gráfico 30). O 

óxido de ferro por exemplo, está presente em todas as camadas, relacionado ao que 

denominamos de laterita com polimento. Nas denominações de matéria-prima laterita 

e tipo de vestígio denominado de laterita com polimento, estas acompanham os 

adornos em óxido de ferro, presentes na camada III e VI. 

 

 

Gráfico 51 – Distribuição dos materiais polidos – corante/adorno no perfil estratigráfico do 
Montículo 1 (níveis artificiais). 
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Figura 34 – Material polido – corante/adorno em argilito/ferro, presente na Unidade N1000 

E1001 (nível 20-30), Montículo 1. 
 

 
Figura 35 - Material polido – corante/adorno em ígnea máfica, presente na Unidade N1000 

E1001 (nível 50-60), Montículo 1. 
 



  

 

 
 

 
 

115 
 

 
Figuras 36 e 37 - Material polido – corante/adorno em argilito/ferro, presente na Unidade N1000 

E1001 (nível 40-50), Montículo 1. 
 

 
Figuras 38 e 39 - Material polido – corante/adorno em ígnea máfica, presente na Unidade 

N1000 E1000 (nível 130-140), Montículo 1. 

 
Figura 40 - Material polido – corante/adorno em ígnea máfica, presente na Unidade N1000 

E1000 (nível 40-50), Montículo 1. 
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Figuras 41 e 42 - Material polido – corante/adorno em óxido de ferro, presente na Unidade 

N1000 E1001 (nível 190-200), Montículo 1. 
 

 

Percebe-se ainda que as lâminas (inteiras e fragmentadas), ou ainda, o 

“material polido – lâminas” está presente no Montículo 1 desde o nível 10-20 até 170-

180 cm (exceto nos níveis 60 a 80 cm), o que corresponderia as camadas III, IV, V, VI 

e VII. A preferência da matéria-prima está relacionada a rocha ígnea máfica somente 

(gráficos 52, 53 e 54). Ressalta-se ainda que, se levarmos em conta a matéria-prima 

de elaboração destes, incluindo matéria-prima bruta e com marca de uso, seixos 

brutos e fragmentados, adornos e lasca bipolar, vamos perceber que estão presentes 

em quase todo o perfil, ou ainda, todas as camadas definidas em campo. 

 

 

Gráfico 52 - Distribuição dos materiais polidos – lâminas no perfil estratigráfico do Montículo 1 
(níveis artificiais). 
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Gráfico 53 - Distribuição da matéria-prima (ígnea máfica) no perfil estratigráfico do Montículo 1 
(níveis artificiais). 

 

 

Gráfico 54 – Distribuição dos artefatos (ígnea máfica) distribuídos no perfil estratigráfico do 
Montículo 1 (níveis artificiais). 
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Figura 43 - Material polido – lâmina em ígnea máfica, presente na Unidade N1000 E1001 (nível 

50-60), Montículo 1. 

 
Figura 44 - Material polido – lâmina em ígnea máfica, presente na Unidade N1000 E1001 (nível 

40-50), Montículo 1. 
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Figura 45 - Material polido – lâmina em ígnea máfica, presente (nível 160-170), Montículo 1. 

 

 
Figura 46 - Material polido – lâmina em ígnea máfica, presente na Unidade N1000 E1000 (nível 

120-130), Montículo 1. 
 
 

O material lascado denominado como lasca unipolar (duas) está presente no 

montículo 1 no nível 10-20 cm (quartzo leitoso) e 140-150 cm (arenito). O material 
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lascado denominado como lasca bipolar (uma) está presente no montículo 1 no 140-

150 cm (ígnea máfica) (gráfico 54). 

 
Figura 47 – Lasca bipolar em ígnea máfica, presente na Unidade N1000 E1001 (nível 40-50), 

Montículo 1. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Sítio Santa Paula encontra-se nas proximidades do que foi a Vila Amazonas, 

em frente à cachoeira do Teotônio e do Sítio Arqueológico Teotônio, na margem 

esquerda do Rio Madeira. Foram analisados o total de 2202 peças referentes a 

escavação do Montículo 1, relacionado ao Sítio arqueológico Santa Paula (RO JP 03 

Porto Seguro, conforme Miller, 1992). A utilização da abordagem tecnológica objetivou 

a obtenção de informações da elaboração dos objetos técnicos através das dimensões 

sincrônicas e diacrônicas descritas no Capítulo 2. 

Os trabalhos relacionados ao material lítico para o Rio Madeira até o presente 

momento e citados neste trabalho foram: o trabalho de conclusão de Curso de Nisinga 

(2014) sobre o sítio Veneza, a dissertação de Mestrado de Mongeló (2015) sobre o 

Sítio Teotônio, o trabalho de conclusão de Curso Noleto (2015) sobre o Sítio Brejo e a 

dissertação de mestrado de Nisinga (2018), sobre o Sítio Ilha de Santo Antônio. Em 

todos eles destaca-se a presença de materiais líticos lascados e polidos. Para o 

Veneza e Brejo, percebe-se a indagação das autoras referente a possibilidade da 

indústria lítica presente nos sítios e analisada pelas mesmas, estar relacionada a 

produção de adornos, justificada pela presença dos próprios adornos, lascas bipolares 

e laterita polida de tamanho reduzido. Em todos os trabalhos destaca-se como 

matéria-prima predominante o quartzo e com uma baixa variedade. 

Em relação as matérias-primas presentes no Montículo 1 do Sítio Santa Paula, 

destacamos uma grande diversidade, diferente do que se percebe nos sítios Brejo, 

Teotônio, Veneza e Ilha de Santo Antônio. 

O Sítio Arqueológico Santa Paula está implantado na Suíte Intrusiva Teotônio, 

denominado geologicamente. Mesmo não tendo sido localizadas fontes de quartzo em 

abundância, as formações geológicas indicam que, provavelmente as matérias-primas 

encontradas no Sítio, foram coletadas nos veios de quartzos encontrados nos próprios 

granitos que abundam na formação geológica relatada acima. As rochas magmáticas 

abundam no sítio, e estas podem ter sido adquiridas na própria região para a 

confecção das lâminas e adornos que são elaboradas a partir da matéria-prima que 

classificamos de ígnea máfica para o Montículo 1. 

As lateritas e óxido de ferro (com marcas de polimento/estrias e adornos) 

encontrados no Montículo 1, podem estar relacionadas as coberturas sedimentares, 
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onde são encontradas camadas de cascalho ferruginoso de cor vermelho-amarelado, 

presentes in loco. 

Quando analisamos a frequência da natureza da transformação dos vestígios 

líticos, destacamos a fragmentação natural ou de lascamento, bruto sem modificação, 

bruto com modificação causada pelo uso, polimento, lascamento, 

polimento/picoteamento, bruto com pigmento e fragmentação térmica. 

Quando identificamos os tipos de vestígios, destacamos uma variedade que 

podemos descrever por ordem de frequência o que denominamos de: fragmento de 

lascamento/resíduo; matéria-prima bruta; seixo bruto; laterita com polimento; seixo 

fragmentado; material polido – corante/adorno; material polido – lâmina; estilha; 

matéria-prima com marca de uso; seixo utilizado; lasca unipolar; matéria-prima com 

pigmento e lasca bipolar. 

Destacamos que no Montículo 1, percebemos que a camada II associada aos 

indígenas portadores da tecnologia cerâmica saladóide, apresenta seixos brutos 

(silexitos, ígnea máfica e quartzo leitoso), laterita com polimento (óxido de ferro), 

fragmentos de lascamento (quartzo leitoso, translúcido e silexito), matéria-prima bruta 

(ígnea máfica e arenito), matéria-prima com marca de uso (ígnea máfica) e seixos 

fragmentados (laterita). 

A camada III, que durante os trabalhos de campo foi associada a ocupação 

indígenas portadores da tecnologia cerâmica barrancóide na feição (estrutura), porém 

na camada de ocupação por portadores da tecnologia lítica saladóide, apresenta 

basicamente os seguintes vestígios líticos: seixo utilizado (arenito) e seixos brutos 

(quartzo e silexitos), fragmento de lascamento (quartzo leitoso e hialino), material 

polido lâmina (ígnea máfica), matéria-prima bruta (arenito, ígnea máfica, óxido de 

ferro, placa ferruginosa, arenito), matéria-prima com pigmento (ígnea máfica) e seixos 

fragmentados. 

A camada IV, que nas descrições de campo foi associada a ocupação indígena 

dos portadores da tecnologia cerâmica barrancóide, porém com a característica de ter 

a probabilidade de ser a camada “seladora” da estrutura escavada (visível na camada 

II e III), apresenta os seguintes vestígios líticos: lasca unipolar (arenito), lasca bipolar 

(ígnea máfica), seixos brutos (silexitos, laterita, granito flocos e quartzo leitoso), 

matéria-prima bruta (placa ferruginosa), fragmento de lascamento (quartzo leitoso, 

arenito, quartzo translúcido e silexitos), material polido-lâmina fragmentada (ígnea 

máfica), matéria-prima bruta fragmentada (arenito, ígnea máfica, laterita e placa 

ferruginosa). 
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A camada V, associada a ocupação indígena dos portadores da tecnologia 

cerâmica barrancóide apresenta os seguintes vestígios: seixos brutos (ígnea máfica, 

arenito, laterita, silexitos e quartzo leitoso), matéria-prima bruta (ígnea máfica), 

material polido-lâmina (ígnea máfica), material polido/adorno (ígnea máfica), fragmento 

de lascamento (quartzo leitoso, quartzo translúcido, quartzo hialino, arenito e silexito), 

laterita com polimento (óxido de ferro), material polido-lâmina fragmentada (ígnea 

máfica), matéria-prima bruta fragmentada (silexitos, arenito, granito rosa e placa 

ferruginosa) e seixo fragmentado (silexito). 

A camada VI, associada em campo a ocupações indígenas de portadores da 

tecnologia cerâmica barrancóide e polícroma, apresenta os seguintes vestígios: seixo 

bruto (silexitos, quartzo leitoso, laterita, quartzo translúcido, ígnea máfica), seixo 

utilizado, matéria-prima bruta (óxido de ferro), material polido-adorno/corante inteiro 

(argilito, óxido de ferro e ígnea máfica), fragmento de lascamento (quartzo leitoso, 

silexitos, quartzo translúcido, quartzo hialino e arenito), estilhas (quartzo leitoso e 

hialino), laterita com polimento (óxido de ferro), material polido adorno/corante 

fragmentado (placa ferruginosa e ígnea máfica), material polido lâmina fragmentado 

(ígnea máfica), matéria prima bruta fragmentada (arenito, ígnea máfica, granito rosa, 

placa ferruginosa e silexitos), matéria-prima com marca de uso fragmentada (ígnea 

máfica), seixo fragmentado (silexitos, laterita e quartzo leitoso). 

A camada VII, associada nas descrições de campo a ocupação atual 

(ribeirinha) e de indígenas portadores da tecnologia cerâmica polícroma, apresenta os 

seguintes vestígios: seixos brutos (silexitos e ígnea máfica), fragmento de lascamento 

(quartzo leitoso, quartzo translúcido e silexito), lasca unipolar (quartzo leitoso), material 

polido lâmina fragmentada (ígnea máfica), matéria-prima bruta fragmentada (laterita e 

arenito) e seixo fragmentado (silexito). 

O material lítico analisado em que foi possível verificar artefatos formalmente 

constituídos é formado por uma variada matéria-prima e constituem basicamente os 

adornos (material polido adornos/corantes) relacionados ao óxido de ferro, ígnea 

máfica, placa ferruginosa e argilito; as lâminas (material polido/lâminas) destacando-se 

a preferência da matéria-prima relacionada a rocha ígnea máfica e as lascas bipolares 

(ígnea máfica) e unipolares (quartzo e arenito).  

Mesmo não sendo objetivo deste trabalho, ressalta-se que a partir das análises 

realizadas neste local pontual, ressaltamos que não foi possível associar as evidências 

líticas as ocupações indígenas de portadores das tecnologias cerâmica destacadas na 
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descrição das camadas estratigráficas do Montículo 1 e nem as tradições definidas por 

Miller. 

Diante do exposto, entende-se as linhas finais deste trabalho não como uma 

conclusão, porém, como o início de uma proposta investigativa relacionada aos 

materiais líticos do Sítio Santa Paula, que dê sequência, para que se obtenha maior 

profundidade interpretativa sobre os grupos indígenas que os produziram, realize-se 

além da análise de todo o material lítico escavado, um levantamento dos dados e 

interpretações disponíveis que dizem respeito a cerâmica, aos vestígios botânicos 

(micro e macro), aos vestígios faunísticos e suas relações com a espacialidade interna 

e externa do sítio, para a compreensão do dinamismo das identidades culturais 

expressas na materialidade arqueológica para que possam expressar minimamente 

uma parte da pré-histórica amazônica. 

Se enquanto Arqueólogos (as) buscamos entender melhor os processos de 

formação dos registros arqueológicos presentes na região do Rio Madeira, para então 

tentar reconstruir materialmente a História indígena, deve-se cessar a realização de 

interpretações e formulações teóricas imutáveis somente a partir de escavações 

pontuais.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Chave de classificação – Material Lítico 

 

Identificação da peça 

Coluna A – Sítio  

Coluna B – Nºda peça 

Coluna C – Unidade de escavação  

Coluna D – Nível 

Atributos Genéricos 

 
Coluna E – Matéria-prima 

1. Não identificado 10. Granito (cinza) 

2. Quartzo Hialino 11. Granito (outros) 
3. Quartzo translúcido 12. Laterita (concreção/nódulos) 
4. Quartzo Leitoso 13. Óxido de Ferro (concentração/pigmento) 
5. Arenito 14. Outro 
6. Silexito 15. Placa ferruginosa 
7. Ígnea Máfica 16. Argilito 

8. Granito (rosa)  
9. Granito (flocos)  

 
Coluna F – Natureza da Transformação 

1. Não identificado 6. Picoteamento 
2. Lascamento 7. Polimento/Picoteamento 
3. Lascamento/ Polimento 8. Bruto sem modificação identificada 
4. Polimento 9. Bruto com modificação causada pelo uso 

(estrias/alisamento/sulcos) 
5. Fragmentação natural ou de Lascamento (Não 

identificável) 
10. Fragmentação Térmica 

11. Não se aplica 12. Bruto com pigmento 

 
Coluna G – Estado de Preservação 

1. Não Identificado 
2. Inteiro (para seixos, lascas e artefatos) 
3. Fragmentado 
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Coluna H – Dimensão máxima (cm)  

5. ≤ ou = 5cm 6. ≥ 5 cm e ≤ 10cm 
7. ≥ 10cm ≤ 15cm 8. ≥ 15cm 

 

Coluna I – Largura máxima (cm)  

2 ≤ ou = 5cm 3 ≥ 5 cm e ≤ 10cm 
4 ≥ 10cm ≤ 15cm 5 ≥ 15cm 

 

Coluna J – Espessura Máxima (mm) 

6 ≤ ou = 5cm 7 ≥ 5 cm e ≤ 10cm 
8 ≥ 10cm ≤ 15cm 9 ≥ 15cm 

 

Coluna K – Córtex 
1. Não identificado 3. ≤ 50% 
2. Ausente 4. ≥ 50% 
10 Total  

 
Coluna L – Outras alterações superficiais 

1. Não Identificado 3. Sinais de queima 
2. Ausente 4. Pátina  

11 Concreções (oxido de ferro)  

 
Coluna M – Tipo de vestígio 

1. Não Identificado 12. Seixo Utilizado (percutor) 
2. Estilha 13. Material polido - lâmina 
3. Fragmento de lascamento/resíduo 14. Material polido - corante/adorno 

4. Lasca unipolar 15. Bigorna/apoio (com orifícios ou estrias) 
5. Lasca bipolar 16. Almofariz/ Suporte (com superfície plana e/ou deprimida) 
6. Lasca retocada 17. Matéria-prima Bruta  
7. Lasca siret 18. Laterita com polimento / estrias 
8. Lasca térmica 19. Matéria-prima com marca de uso 

9. Núcleo 20. Seixo/adorno 
10. Seixo bruto 21. Matéria-prima com pigmento 
11. Seixo fragmentado  

 
 

Atributos de lascamento 

 

Coluna O – Talão 
0. Sem informação 6. Liso 
1. Ausente 7. Linear 
2. Cortical 8. Puntiforme 
3. Diédrico 9. Asa 
4. Facetado 10. Parcialmente ausente 
5. Esmagado 11. Indefinido 

 

Coluna P – Ângulo entre o talão e a face externa 
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Coluna Q – Terminação da lasca 
0. Sem informação 4. Refletida 
1. Em degrau 5. Retocada 
2. Em gume 6. Plano de fratura (natura da rocha) 
3. Fratura  

 
Coluna R – Número dos negativos de retiradas anteriores 

0. Sem Informação 3. Três 
1. Uma 4. Quatro ou mais 
2. Duas 5. Nenhuma 

Coluna S – Direção das cicatrizes (em relação ao eixo de debitagem) 
0. Sem informação 3. →←Centrípetos 
1. ↓↓ Paralelos 4. ↑↓Opostos 
2. →↓ Ortogonais  

 
Coluna T – Núcleos 

0. Sem informação 4. Bipolar 
1. Amorfo 5. Globular 
2. Bifacial 6. Piramidal 
3. Unifacial  

 

Para Corantes 

O mesmo das colunas A até Coluna N: Atributos Genéricos 

Atributos para Corantes Minerais 

 
Coluna O – Número de faces utilizadas 
1. Uma 4. Mais de três 
2. Duas 5. Cilíndrico 
3. Três  

 
Coluna P – Tecnologia 

0. Não identificada 2. Lascamento e abrasão 
1. Abrasão 3. Outras 

 
Coluna Q – Direção das estrias 

0. Sem informação 2. Perpendiculares 
1. Paralelas/ Sub-Paralelas 3. Aleatórias 

 
Coluna R - Qualidade 
1. Material argiloso avermelhado compacto 
2. Frações de areia e grânulos envoltos por um material argiloso avermelhado – Agregados 
compactos 
3. Frações de areia e grânulos envoltos por um material areno argiloso avermelhado – poroso 
4. Frações de seixo, areia e grânulos envoltos por um material argiloso avermelhado – 
agregados compactos 
5. Frações de seixo, areia e grânulos envoltos por um material areno argiloso avermelhado – 
Poroso 
6. Outros 

 




